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ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-41 
Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Τ α έθιμα της Αποκριάς στο Πέτα, θα είναι το κεντρικό θέμα της 
φετινής συνάντησής μας.
Οι μέρες της Αποκριάς σε περασμένες δεκαετίες στο χωριό, 

ήταν ένα πολυήμερο πανηγύρι. Ιδιαίτερα για τα παιδιά και όσους 
συμμετείχαν ενεργά.
Μεταμφιέσεις όπου κυριαρχούσαν οι αλλαγές φύλων, η φιγούρα 
της γριάς (μπαμπόγρια), μα πάνω απ’ όλα τα σύμβολα της γο-
νιμότητας που συνοδεύονται με αντίστοιχα τραγούδια, όπως το 
«πως το τρίβουν το πιπέρι» κ.ά. 
Έθιμα που έχουν την καταγωγή τους σε πρωτόγονες κοινωνίες 
που ήταν δεμένες με τη φύση και τους κύκλους της ζωής και χρο-
νικά ταυτίστηκαν με το μήνα Φλεβάρη, όπου η κρυμμένη γονιμό-
τητα είναι έτοιμη για να αναδυθεί εκρηκτικά την άνοιξη. 
Ανοιχτές ήταν οι πόρτες των σπιτιών για να δεχτούν ομάδες μα-
σκαράδων που αλώνιζαν τις νύχτες το χωριό. Η επιτυχία της με-
ταμφίεσης κρινόταν από τη δυσκολία των νοικοκυραίων να ξεχω-
ρίσουν τους γνωστούς τους πίσω από τη μεταμφίεση.
Κορυφαία στιγμή το γαϊτανάκι που περνούσε απ’ όλο το χωριό. Οι 
χρωματιστές κορδέλες πλέκονται μαζί με το κέφι σε έναν χορό με 
ιδιαίτερους συμβολισμούς.
Μετά τη μεταπολίτευση (1974) τα ηνία της διοργάνωσης πήρε ο 
Μορφωτικός Σύλλογος και οι εκδηλώσεις της αποκριάς απογειώ-
θηκαν. Έγιναν σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.
Το γαϊτανάκι, η «καμήλα», άρματα και ο σκωπτικός σχολιασμός 
της επικαιρότητας, έδιναν τον τόνο. 
Η Καθαρά Δευτέρα έκλεινε τον κύκλο του εορτασμού στην πλατεία 

του χωριού με λαγάνα, φασολάδα, ταραμά, ελιές, τσίπουρο και κρασί.
Το έθιμο της αποκριάς θα θυμηθούμε στο φιλόξενο χώρο του Δη-
μοτικού Θεάτρου Καλλιθέας, μέσα από σχετικά δρώμενα, όπως:
• Προβολή βίντεο από εορτασμούς της Αποκριάς στο χωριό
• Εισήγηση από καθηγητή πανεπιστημίου για την ιστορία του εθί-

μου και το συμβολισμό του
• Το γαϊτανάκι από το χορευτικό του Μορφωτικού Συλλόγου
Η Αδελφότητα σας προσκαλεί για να ζήσουμε μια αξέχαστη εμπει-
ρία. 
Και αφού αποφασίσαμε να φέρουμε νωρίς την Αποκριά (!), θα 
φροντίσουμε -όπως κάθε φορά- για τα συνοδευτικά της ευφορίας 
και του κεφιού!

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
(ΚΡΈΜΟΥ 123 ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΈΤΟΥ)

Κεντρικό θέμα: Τα έθιμα της Αποκριάς στο Πέτα

Τα σύμβολα της γονιμότητας κυριαρχούν στην Αποκριά

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ έργο των 
ημιθέων του Εικοσιένα (1821) 
απόκτησε το όμοιό του, ΤΟ 

ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, στις σελίδες 
της ιστορίας της νεώτερης Ελλάδος, 
αλλά η διαφορά ανάμεσα στους ελ-
ληνικούς θριάμβους, τον παλιότερο 
και το νεότερο (1940-1944) είναι: ο 
δεύτερος και νεότερος θρίαμβος δεν 
ήταν μόνο η ένδειξη κι εκπληκτική 

νίκη της Ελλάδας ̇ ήταν και η μεγάλη 
συμβολή στην παγκόσμια εξέγερ-
ση της οπισθοδρόμησης και της 
βαρβαρότητας. Στη γενική νίκη των 
«Ηνωμένων Εθνών» και την τελική 
επικράτηση του πολιτισμού και των 
απαράγραπτων αρχών της ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ και της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
των λαών.
Ξημερώματα ήταν της 28 Οκτώβρη 

1940, όταν η ειρηνική και φίλεργη 
Ελλάδα δεχόταν την ύπουλη, αιφ-
νίδια κι άνανδρη επίθεση της φα-
σιστικής Ιταλίας που από αιώνες 
υπόβλεπε τα ελληνικά εδάφη και 
επανειλημμένα αποπειράθηκε, μά-
ταια όμως, να τα καταλάβει. Λησμο-
νούσε όμως ή παράβλεπε ο εχθρός 
ότι η φτωχή αλλά δοξασμένη Ελ-
λάδα δεν ήταν απλά μια χώρα που 

μπορεί να καταχτήσει ο κάθε πα-
ρανοϊκός τυχοδιώκτης επιδρομέας ̇ 
ήταν μια αιώνια κι ακατάβλητη Ιδέα, 
μια παράδοση που αντιπροσωπεύ-
ει έναν πνευματικό θησαυρό εξαιρε-
τικά προσφιλή στο ελεύθερα εδάφη.
Επόμενο κι αυτονόητο ήταν κατά 
το αξέχαστο εκείνο πρωινό της 28 
Οκτώβρη 1940, να αντηχήσει για 
μια ακόμα φορά ο λαμπρός παιάνας  

του αείμνηστου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ - τ. Έπιθεωρητή Δημ. Έκπαίδευσης

συνέχεια στη σελ. 9
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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 τράπεζα  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΒYΔΟΥ 122 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ. Κ 15772

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΚΑΜΠΥΛΗ

Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα 
Τηλ.: 210 5156810-20-30,  

Fax: 210 5156811
email: info@kambili. gr, www. kambili. gr

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ.105 63, Τηλ.: 210 3238663 
κ. Δημήτρης (σύζυγος Έρης Αναγνωστάκη)
Τσακάλωφ 4, Κολωνάκι Τ.Κ. 10673, Τηλ.: 210 3646332
Γρυπάρη 145, Καλλιθέα Τ.Κ. 17672, Τηλ.: 210 9531568
Λ. Ηρακλείου 221, Νέα Ιωνία Τ.Κ.14231, Τηλ.: 210 2753097

Ειδικές τιμέςΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  
& ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΦΟΥΝΤΣΑ Α.Ε.

FOODS S.A.

INTEΡΚΟΜΜ

INTERCOMM

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

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

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

ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ Η 
ΣΚΟΥΦΙΑ ΤΟΥΣ

Φελέκης
Του Τρύφωνα Σερβετά

Το οικογενειακό αυτό όνομα προ-
έρχεται από την τουρκική λέξη 
felek, που σημαίνει ουράνιος.
Φελέκης είναι ο άνθρωπος που έχει 
πνευματική, ηθική και θρησκευτική 
σχέση με τον ουρανό και με όλα τα 
ουράνια σώματα, φυσικά και υπερ-
φυσικά φαινόμενα.
Μεταφορικά Φελέκης είναι αυτός 
που σχετίζεται με το Θεό, δηλαδή ο 
θεοσεβούμενος, ο θρησκευόμενος 
κι ο πολύ πιστός που κατορθώνει 
και ξεπερνάει τα πάθη και τις αν-
θρώπινες αδυναμίες. Είναι δηλαδή 
ο χρυσός κι άγιος άνθρωπος.

ΞΕΝΙΤΙΚΟ

Ημηχανή οργώματος ήταν ένα σι-
δερένιο γεωργικό εργαλείο, που 
χρησιμοποιούταν για το όργω-

μα της γης, όπως ακριβώς και το ξύλι-
νο ησιόδειο αλέτρι.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το σκαπτικό 
αυτό εργαλείο αποκαλείται μηχανή ορ-
γώματος μόνο στην περιοχή του Πέτα, 
ενώ παντού αλλού είναι γνωστό ως σι-
δερένιο αλέτρι.
Είναι γνωστό πως τη μηχανή οργώμα-
τος κατασκεύαζε ο ειδικός σιδεράς – 
«γύφτος», που αφού σφυρηλατούσε κι 
έφτιαχνε χωριστά τα σιδερένια εξαρτή-
ματα, τα κολλούσε στη συνέχεια μεταξύ 
τους. Έτσι αλετροπόδα σταβάρι, σπάθα, γυνί, παράβολο και χειρολάβα αποτελούσαν ένα μονιασμένο 
κι ενιαίο σύνολο.
Το σιδερένιο αλέτρι, σε αντίθεση με το ξύλινο, έμπηχνε το γυνί στη γη βαθιά κι έσκιζε το χώμα πιο 
πλατιά. Γι αυτό χρησιμοποιούταν περισσότερο για το όργωμα χωραφιών με σκληρά, βαριά κι υγρά 
εδάφη. Έσκαβε βαθιά, αναποδογύριζε μεγάλες μπλάνες κι έφερνε τα κάτω πάνω, για να λιαστεί και να 

στεγνώσει το βαρύ, νωπό κι υγραμένο χώμα.
Το σιδερένιο αλέτρι λοιπόν προφανώς και είναι μια 
τελειότερη κι αποδοτικότερη επινόηση κι εξέλιξη 
του αρχαίου ξύλινου αρότρου, που ήταν κατάλλη-
λο μόνο για στεγνά κι αφράτα χώματα, γιατί το γυνί 
πήγαινε ξέβαθα και δεν αναποδογύριζε το έδαφος.
Η μηχανή οργώματος και το ξύλινο αλέτρι τα νεό-
τερα χρόνια σέρνονταν, ως γνωστόν, από βόδια, 
άλογα και μουλάρια, ενώ στην αρχαιότητα το ησιό-
δειο άροτρο έσερναν οι ταλαίπωροι οι σκλάβοι και 
οι δούλοι…

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΑΟΓΡ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΤΑ

Η μηχανή οργώματος ή το σιδερένιο αλέτρι
του Τρύφωνα Σερβετά

Από τη συλλογή του αείμνηστου καθηγητή και λαογράφου Χρίστου Ν. Λαμπράκη «Τραγούδια των Τζουμέρκων»
Ένα πουλί θαλασσινό κ’ ένα πουλί βουνίσιο,
Τα δυό μαζί μαλώνανε, τα δυό μαζί μαλώνουν.
Γυρίζει το θαλασσινό και λέει στο βουνίσιο.
«Μη με μαλώνεις, βρε πουλί, και μη με παραδέρνεις,
Εγώ πουλί δεν κάθουμαι στον ιδικό σου τόπο,
Κι’ αν κάτσω Μάη και Θερτή κι’ όλον τον Αλωνάρη,
Κι’ αν πάρω κι’ απ’ τον Αύγουστο πεντέξι δέκα μέρες,
Θα ρθής και συ στον τόπο μου κι’ εγώ θα σε μαλώνω,
Θα μου χαλεύεις κρύο νερό κι’ εγώ θα το ζεσταίνω,
Θα μου χαλεύεις στρώματα κι’ εγώ θα τα ξεστρώνω.
Τα ξένα θέλουν φρόνιμα, θέλουν ταπεινοσύνη,
Θέλουν ματάκια χαμηλά να σκύφτουν να διαβαίνουν,

Θέλουν μανούλας γόνατα κι’ από πατρός αγκάλη,
Θέλουν αδέλφια γκαρδιακά, να τον συχνορωτάνε.
Του ξένου γρόσια δίνε του, κι’ αρρώστια μην του δίνεις,
Η αρρώστια θέλει στρώματα, θέλει προσκεφαλάκια.
Σαν τάκουσαν τρεις λυγερές και τρεις παπαδοπούλες.
‘’Τι θέλεις μωρέ ξένε μου, τι θέλεις να σου φέρω;
-Θέλω νερό απ’ τον τόπο μου και μήλα απ’ τη μηλιά 
μου,
Θέλω και μοσκοστάφυλλο απ’ την κληματαριά μου.»
Η μια του φέρνει το νερό κ’ άλλη το σταφύλι,
Κ’ η Τρίτη η καλύτερη του φέρνει τ’ αφράτο μήλο.
‘’ Σήκω ξένε μ’ να πιείς νερό, να φας τ’ αφράτο μήλο,
να φας και μοσκοστάφυλο απ’ την κληματαριά σου.

Πηγή: https://argolikivivliothiki.gr

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

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

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 13.30 
– 20.30 (ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 09.00 – 16.00  
(ΣΑΒΒΑΤΟ)

ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 210 3479100

Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου μας
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TOTE ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ

Στο χωριό μας, το πρόβλημα του 
νερού ήταν πάντα δύσκολο. Το 
ποτάμι μακριά, πώς να κουβαλή-

σεις νερό. Βοήθαγε μόνο το πότισμα 
των χωραφιών κι ήταν γι’ αυτό ευλογία 
Θεού. Για να ξεδιψάσουν οι χωριανοί, 
για τη λάτρα του σπιτιού, υπήρχαν οι 
κοινοτικές βρύσες, τα πηγάδια και μι-
κροπηγές (Αμπλάδες).
Θα επιχειρήσω ένα νοερό ταξίδι στο πα-
ρελθόν στο χωριό του 1930, 1940, 1950 
για μια καταγραφή των πηγών ύδρευ-
σης. Έτσι, οι παλιοί θα θυμηθούν κι οι 
νέοι θα μάθουν.
Είχαμε λοιπόν το ποτάμι, τον Άραχθο, με πολύ νερό 
τότε. Πάνω στη Τζερμή γινόταν ένα φράγμα πρόχειρο 

που ξεστράτιζε μια μεγάλη ποσότητα νερού και την έρι-
χνε στο Αυλάκι. Δούλευε έτσι ο Αλευρόμυλος του Κα-
ραπάνου και πότιζαν τα χωράφια με δευτερεύοντα χα-
ντάκια. Στο αυλάκι πότιζαν τα ζώα, έπλεναν οι γυναίκες 
τα ρούχα από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο και πολλοί 
γέμιζαν γκιγούμια και βαρέλες και τα κουβάλαγαν στο 
χωριό με τα ζώα, για τη λάτρα του σπιτιού. Για τις άλλες 
ανάγκες υπήρχαν οι βρύσες, τα πηγάδια κι ο αμπλάδες 
στις αγροτικές περιφέρειες και μέσα στο χωριό.
Ξεκινώντας, λοιπόν από τα όρια του χωριού πριν την 
Άρτα, στα Διόδια, συναντούσαμε πρώτα-πρώτα το 
πηγάδι το Μπούση. Ακολουθώντας το δρόμο προς το 
χωριό, είχαμε το πηγάδι του Χαρακλειά, του Στατηρά 
και παραπάνω, στο δρόμο προς το Πουρνάρι, το πη-
γάδι του Νάκη, της Αγ. Μαρίνας, του Ταγκαρέλη, του 
Πάνου Πρίντζιου, του Αλέκου Πρίντζιου, του Θόδω-
ρου Μπακατσέλου και του Γιώργου Γούλα (Πουρνα-
ρίσιου). Προχωρώντας δεξιά προς τον Αη – Θανάση 
και τα Ζυγοχώρια, φθάνουμε στη Γομαρόβρυση, σ’ 
ένα μεγάλο Άμπλα (πηγή που εξυπηρετούσε όλη την 
περιοχή.
Ξαναγυρίζουμε στην αφετηρία μας, στου Μπούση. 
Στο δρόμο προς το χωριό, στο ύψος του Σπανού, ένας 
δρόμος δεξιά περνούσε από το κτήμα του Ζάμπα. Εκεί 

είχε γίνει μια γεώτρηση και με μια χειρο-
κίνητη αντλία, τράβαγαν δροσερό νερό 
οι χωριανοί. Στο δρόμο μετά τη διαστά-
υρωση του Κώστα Ρίζου προς το χωριό, 
στα Αλώνια, απέναντι στα Μοιραγάτικα 
ήταν το πηγάδι του Γ. Ζορμπά (Γωγο-
λάκη). Πιο πάνω, στη θέση Γεφυράκι, 
το πηγάδι του Πάνου Ρίζου. Απέναντι, ο 
Άμπλας του Πορταβάρα (Κακαράντζα). 
Πιο πάνω, στην ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, υπήρχαν 
δυο – τρεις Αμπλάδες.
Ξαναγυρίζουμε στην αφετηρία μας, 
στου Μπούση. Πιο πέρα ήταν ένας 

Άμπλας με πολύ νερό. Μπροστά στην εκκλησία των 
Αγίων Αναργύρων άλλο πηγάδι. Ανηφορίζοντας προς 
Καραμούτση, συναντούσαμε το πηγάδι του Μπλου με 
άφθονο και δροσερό νερό. Γύρω-γύρω είχε «αλώνι» 
και κουρίτο για να ποτίζουν τα ζώα. Δεξιότερα, το πη-
γάδι της Αλέξαινας. Πιο πάνω, ο Άμπλας στο Ξερο-
μύλι με πολύ νερό. Στην Πλάκα, στο δρόμο προς το 
Νεοχωράκι, άλλο πηγάδι, προχωρώντας στο Καρα-
μούτση, βρίσκουμε άλλο πηγάδι κι εκεί δίπλα Άμπλας 
του Γιώργου Μανώλη. Και πιο πάνω, στην Άνω Κα-
ραμούτση, το πηγάδι των Κοσμάδων. Εκεί γύρω στην 
περιοχή του Αγ. Παντελεήμονος και στον Κάναλο ήταν 
δυο – τρεις μικροί αμπλάδες.
Σχηματικά, τα πηγάδια κι οι πηγές που καταγράψα-
με, βρίσκονται στον εξωτερικό δακτύλιο, δηλαδή πιο 
κοντά στο χωριό, έχουμε άλλη σειρά πηγαδιών και 

αμπλάδων. Δυτικά, στη θέση Κασσέλα ήταν ένα ξερο-
πήγαδο. Πιο πάνω, το δυο πηγάδια του Γ. Γιωργή. Ο 
Γιωργής έσπερνε αγγούρια. Κάθε Κυριακή οι γυναίκες 
των Κάτω Μαχαλάδων βοηθούσαν στο πότισμα και 
διατηρούσαν έτσι το δικαίωμα να παίρνουν νερό το 
καλοκαίρι. Για την καλοσύνη να μας δίνει νερό, η μάνα 
μου τον έλεγε Αη-Γιώργη. 
Στα βόρεια του χωριού, στα Μπρεγούλια ήταν άλλο 
πηγάδι και βρύση μαζί.
Στα ανατολικά, το πηγάδι του Καραμπά που έδινε 
νερό στους πάνω μαχαλάδες. Εκεί κοντά, κι ένας 
Άμπλας.

Από άρθρο του αείμνηστου Θεόφιλου Σερβετά στα Νέα του Πέτα

Και το νερό 
στο σφυρί; 

Επιλέξαμε να αναδημο-
σιεύσουμε ένα παλαι-
ότερο κείμενο του Θε-

όφιλου Σερβετά για τις πηγές 
και τα πηγάδια του Πέτα. Για-
τί όμως αυτή η αναπόληση;
Το τελευταίο διάστημα επα-
νέρχονται οι πιέσεις των δα-
νειστών της χώρας –των κατ’ 
ευφημισμόν «Θεσμών»- για 
ιδιωτικοποίηση των δύο με-
γάλων εταιρειών ύδρευσης: 
της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης. Οι Θεσσαλονικείς 
απάντησαν με ένα ηχηρό Όχι 
σε δημοψήφισμα που έγινε 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 
Όμως η βουλιμία των πιστω-
τών της χώρας δεν ικανοποι-
είται με τα λιμάνια, τα αερο-
δρόμια και όλα τα δημόσια 
περιουσιακά στοιχεία που 
κρίνουν ότι είναι εμπορεύσι-
μα. 
Η τωρινή μεθόδευση προ-
βλέπει τη μεταφορά όλων 
των μετοχών των εταιρειών 
ύδρευσης στο Υπερταμείο, 
δηλαδή σε ένα φορέα που 
δεν ανήκει στη δημόσιο.
Η διεθνής εμπειρία, όπως 
για παράδειγμα στο Παρίσι, 
δείχνει ότι η ιδιωτικοποίη-
ση του νερού ήταν ολέθρια 
επιλογή. Η τιμή των υπηρε-
σιών ύδρευσης εκτινάχτηκε 
με παράλληλη πτώση της 
ποιότητας του νερού και των 
υπηρεσιών. 
Μήπως είναι καιρός να πού-
με και κανένα Όχι; Όμως 
αυτή τη φορά στα σοβαρά!

συνέχεια στη σελ. 4

Η ΚΟΥΡΖΑ σε εγκατάλειψη
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Β λέποντας το τεράστιο πρόβλημα των 
ναρκωτικών που μαστίζει την κοινω-
νίας μας, πρωτοβουλίες που συμ-

βάλουν στην ενημέρωση των πολιτών είναι 
πολύτιμες και χρήσιμες. Φορείς που με τον 
όποιο τρόπο κάνουν καμπάνιες ενάντια στη 
μάστιγα των ναρκωτικών πρέπει να προβάλ-
λονται και να διαδίδονται μέσα από όλα τα 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Ένας από αυτούς τους φορείς είναι και το 
ΕΣΥΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ), από το οποίο άντλησα τις 
πιο κάτω πληροφορίες.

«Σκληρά»-«Μαλακά». Μύθοι & 
Πραγματιικότητα

Κάποιοι σου λένε: «μην είσαι 
ξενέρωτος… δοκίμασε… είναι ακίνδυνο, 
όποτε θέλεις το κόβεις… θα περάσουμε 

καλά…». Σου λένε «το χασίς είναι 
ακίνδυνο».

Να ξέρεις, η κάνναβη ως ψυχοτρόπος ου-
σία δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους 
/ η δραστική ουσία της κάνναβης συγκε-
ντρώνεται στα εγκεφαλικά κύτταρα και πα-
ραμένει εκεί για αρκετές ημέρες / επηρεάζει 
τη λειτουργία του εγκεφάλου προκαλώντας 
μείωση των αντανακλαστικών, διαταραχές 
στη μνήμη, στην κρίση, στην αντίληψη του 
χρόνου και των αποστάσεων, παθητικότη-
τα, λήθαργο / δυσχεραίνει τη μάθηση και τις 
εκπαιδευτικές επιδόσεις / σε μακροχρόνια 
χρήση μειώνεται η άμυνα του οργανισμού σε 
λοιμώξεις και η ικανότητα για τεκνοποίηση / 
προκαλείται το λεγόμενο «σύνδρομο έλλει-
ψης κινήτρων», κατά το οποίο ο χρήστης 
αδυνατεί να βάλει στόχους ακόμα και για την 
καθημερινή του ζωή / έχει σχετιστεί με σο-
βαρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως ψυχω-
σικά επεισόδια, σχιζοφρένεια και κατάθλιψη.

Σου λένε «η κάνναβη είναι φυσικό 
προϊόν και δε βλάπτει»

Μάθε, δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει θεραπευ-
τικές ιδιότητες / στην κάνναβη έχουν βρεθεί 
πάνω από 400 χημικές ουσίες, ενώ σήμερα 
το 80% της ποσότητας που καταναλώνε-
ται στην Ευρώπη είναι βιομηχανικά κατα-

σκευασμένη σε βιοχημικά θερμοκήπια και 
«ποτισμένη» με χημικές ουσίες / Ο καπνός 
κάνναβης περιέχει 50-70% περισσότερα 
καρκινογόνα συστατικά από τα τσιγάρα νι-
κοτίνης.

Σου λένε «είναι μαγκιά»
Σκέψου, πόσο μαγκιά είναι κάποιοι να πλου-
τίζουν από τη μαστούρα σου; / πόσο μαγκιά 
είναι να είσαι δέσμιος της ουσίας και υποχεί-
ριο των εμπόρων της; / πόσο μαγκιά είναι 
να επιλέγεις να ναρκώσεις το μυαλό σου και 
μην αντιδράς σε ό,τι συνθλίβει τη ζωή και τα 
όνειρά σου;

Δεν υπάρχουν σκληρά και μαλακά 
ναρκωτικά.

Όλα τα ναρκωτικά, ανεξάρτητα από τη 
χημική τους σύνθεση και τις διαφορές 
τους, επιδρούν στο Κεντρικό Νευρικό Σύ-
στημα και προκαλούν σωματική και ψυ-
χική εξάρτηση, οδηγούν τη νεολαία στη 
διαμόρφωση ενός τρόπου ζωής που χα-
ρακτηρίζεται από την παθητικότητα, την 
παραίτηση, την απομόνωση.

Σου λένε «το χασίς δεν προκαλεί 
εξάρτηση, όποτε θέλεις το κόβεις»

Όμως, το χασίς δημιουργεί ψυχολογική 
εξάρτηση, που οδηγεί σε επαναλαμβανόμε-
νη χρήση / δημιουργεί την ανάγκη για λήψη 
όλο και μεγαλύτερης ποσότητας για να έχει 
τα ίδια αποτελέσματα (ανοχή) / έτσι είναι πε-
ρισσότερο πιθανό να οδηγηθεί ο χρήστης 
κάνναβης και στη χρήση άλλων εξαρτησιο-
γόνων ουσιών / τα στοιχεία δείχνουν ότι 1 
στους 6 έφηβους που δοκιμάζουν κάνναβη 
αναπτύσσουν εξάρτηση από αυτήν. (Ευρω-
παϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά) / 
σήμερα, από τους χρήστες εξαρτησιογόνων 
ουσιών που ζητούν θεραπεία, 1 στους 4 στη 
χώρα μας και 1 στους 3 στην Ε.Ε., δηλώ-
νουν ως κύρια ουσία την κάνναβη / επιπλέ-
ον, στην Ευρώπη η κάνναβη είναι η ουσία 
για την οποία ζητούν θεραπεία όσοι έρχονται 
για πρώτη φορά σε επαφή με κάποιο θερα-
πευτικό πρόγραμμα, δηλ. για 8 στα 10 άτομα 
κάτω των 20 ετών.

Σου λένε «ένα τσιγαριλίκι είναι το ίδιο με 
το να πίνεις αλκοόλ»

Σκέψου, η κατάχρηση αλκοόλ είναι επικίνδυ-
νη και οδηγεί σε εξάρτηση / γιατί όμως θα 
πρέπει να τα συγκρίνεις και να αναζητήσεις 
τη «μαγική δύναμη», όταν μπορείς με τους 
φίλους και τον κοινωνικό σου περίγυρο να 
χαρείς όρθιος και καθαρός τη ζωή; μάθε οι 
περίπου 400 χημικές ουσίες που περιέχονται 
στην κάνναβη, όταν καπνίζεται μετατρέπεται 
σε περισσότερες από 2000 και προσβάλουν 
κάθε σύστημα του σώματός μας (αναπνευ-
στικό, ανοσοποιητικό, αναπαραγωγικό) / το 
αλκοόλ αποβάλλεται από το σώμα σε μερι-
κές ώρες, ενώ η δραστική ουσία της κάννα-
βης (THC) παραμένει για εβδομάδες.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με τη 
νομιμοποίηση της κάνναβης θα μειωθεί  

η χρήση.
Στην πραγματικότητα το πρόβλημα των ναρ-
κωτικών έχει αιτίες κοινωνικές, οικονομικές, 
πολιτικές, ψυχολογικές που είναι οι ίδιες για 
όλες τις ουσίες / η ζήτηση των εξαρτησιογό-
νων ουσιών δεν καθορίζεται από το αν αυ-
τές είναι παράνομες ή νόμιμες, αλλά από το 
εύφορο έδαφος που διαμορφώνουν οι αιτίες 
που τη γεννούν / μπορεί να μειωθεί μέσα 
από την πρόληψη, την πάλη για κοινωνική 
δικαιοσύνη αλλά και την προσπάθεια του 
καθένα να μείνει όρθιος και καθαρός / όλα 
τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι όπου νο-
μιμοποιήθηκε η χρήση κάνναβης, μειώθηκε 
η ηλικία έναρξης της χρήσης, αυξήθηκε η 
χρήση όλων των ναρκωτικών, αυξήθηκαν 
οι αιτήσεις για θεραπεία από εξάρτηση στην 
κάνναβη. (Ετήσιες εκθέσεις της Διεθνούς 
Επιτροπής για τα Ναρκωτικά INCB) / το 
μοντέλο που δοκιμάστηκε στην Ολλανδία, 
με την ελεγχόμενη πώληση κάνναβης στα 
“coffee shops” αύξησε τον αριθμό των εξαρ-
τημένων από όλα τα ναρκωτικά και το πο-
σοστό των νέων που πειραματίζονται με την 
κάνναβη εκτινάχτηκε στο 44%.
Στους αγώνες της ζωής μας δε χρειαζόμα-
στε κανένα ναρκωτικό.

του Μπάμπη Τσάκαλου

Στα νότια, η περίφημη Κούρζα, με καλό πόσιμο νερό. Μέσα στο χωριό 
είχαμε βρύσες, πηγάδια και Αμπλάδες. Ήταν η Πολτοβρύση (πλυτοβρύ-
ση), το πηγάδι στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου, το πηγάδι στα 
Σερβετέϊκα, το πηγάδι του Χαράλ. Πεσλή, το πηγάδι του Τσίντζη (κάτω 
από την πλατεία) κι ακόμα τα πηγάδια του Ζάμπα, του Γάβρογλου, του 
Χριστόπουλου, ο Απλάς του Παπαγούλα, ο Αμπλάς της Τσουκνίδαινα, 
η Βρυσούλα στη Σπηλιά του Κάσιου.
Άφησα τις τελευταίες τις βρύσες της Πλατείας, γιατί αυτές έχουν μια 
γενικότερη σημασία και μια ιστορία:
Μέχρι πριν 50 χρόνια στο προαύλιο της εκκλησίας ήταν ένας υπεραι-
ώνιος πλάτανος και στη ρίζα του ένα τεράστιο πηγάδι-στέρνα. Ο πλά-
τανος κτυπήθηκε από γερμανικές οβίδες και κάηκε ο κορμός του. Σι-
γά-σιγά ξυλεύθηκε και εξαφανίστηκε. Για να διαμορφωθεί ο χώρος της 
εκκλησίας μπαζώθηκε και έκλεισε το πηγάδι. Ακριβώς από κάτω, εκεί 
που είναι το καφενείο του Κώστα Οικονόμου, ήταν μια βρύση, η σημα-

ντικότερη μέσα στο χωριό. Γύρω στα 1934-1935, δίπλα ακριβώς έγινε 
με γεώτρηση και με μια χειριοκίνητη αντλία που τη δούλευαν χειροδύ-
ναμοι άνδρες, τραβούσαν νερό για τα καφενεία και τα σπίτια. Γύρω στα 
1936-1937 έγινε στο κάτω μέρος της πλατείας μια δεξαμενή (ταμιευτή-
ρας) και κάτω από την πλατεία άνοιξαν δυο βρύσες. Αυτές οι βρύσες 
έμειναν στην ιστορία. Εκεί καυγάδιζαν καφετζήδες και γυναίκες για την 
προτεραιότητα. Εκεί είχαμε μαλλιοτραβήγματα γυναικών για τη σειρά. 
Εκεί πλέκονταν κάλτσες, φανέλες, πουλόβερ, περιμένοντας τη σειρά 
τους οι γυναίκες. Εκεί τα κουτσομπολιά, ποια λοξοκοίταξε ποιον, ποια 
«ακούσθηκε» για κάποιο παραστράτημα. Οι νέες, για να πάνε στη βρύ-
ση περνούσαν μπροστά από καφενεία. Ήταν μια αφορμή για επίδειξη 
κι έκαναν το «κομμάτι τους». Οι νεαροί πάνω από την πλατεία κορ-
τάριζαν περιμένοντας κάποιο ελπιδοφόρο χαμόγελο ή καμιά πονηρή 
λοξοματιά.
Σήμερα όλα άλλαξαν…

Συνέχεια από τη σελ. 4
TOTE ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 5

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Εποχή της ελιάς

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΤΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Έντονη η πολιτιστική δραστηριό-
τητα του Μορφωτικού Συλλόγου 
Πέτα.

Παραθέτουμε κάποιες απ’ αυτές.
 �15 Μαΐου διοργανώθηκε το πανηγύρι 
του Μάη Θανάση στον προαύλιο χώρο 
της μικρής ιστορικής εκκλησίας του 
ΠΕΤΑ. Φέτος ο κόσμος για άλλη μια 
χρονιά ανταποκρίθηκε, παρά την ανα-
βολή, και το γλέντι με την παραδοσιακή 
ορχήστρα του Κώστα Μαργώνη κράτη-
σε μέχρι αργά το απόγευμα.
 �Στις 29 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε η 4η 
Οινογιορτή στους δρόμους της Ελιάς και 
της Πορτοκαλιάς. Στο Μάη Θανάση. Μια 
γιορτή όπου παραβρέθηκαν έμποροι 
από όλη την Άρτα με περίπτερα, όπου 
παρουσίαζαν προϊόντα αγροτικά. Υπήρ-
χαν δραστηριότητες για τα μικρά παιδιά. 
Παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί 
από το μικρό τμήμα του συλλόγου και 
νησιώτικοι χοροί από το χορευτικό της 
Γραμμενίτσας. 
 �Στις 9 Ιουλίου ο ΜΠΣΠ συμμετείχε ενερ-
γά στη διοργάνωση του φιλανθρωπικού 
αγώνα μπάσκετ μεταξύ των Παλαίμα-
χων Ολυμπιακού και μικτής παλαίμα-
χων ΒΔ Ελλάδας.
 �9 Ιουλίου: Παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών από όλη την Ελλάδα από τα μι-
κρά τμήματα του ΜΠΣΠ στη διάρκεια 
Εορτών Φιλελληνίων και χορών ΚΑ-
ΠΑΔΟΚΙΑΣ από το μεγάλο τμήμα. Κα-
λεσμένη ήταν η χορευτική ομάδα του 
Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Κορινθίας «Η 
ΠΙΝΔΟΣ» με χορούς από την Πελοπόν-
νησο.
 �15 Ιουλίου: Παρουσίαση χορών από την 
Ήπειρο τμημάτων του ΜΠΣΠ στην Πα-
ραμυθιά.
 �5 Αυγούστου: Διοργάνωση μεγάλης συ-
ναυλίας στο χώρο του Γυμνασίου Πέτα 
με τους Χαΐνηδες. Μια ξεχωριστή βραδιά 
που γέμισε με κρητική μουσική τον τόπο 
μας από το γνωστό συγκρότημα.
 �19 Αυγούστου: Παρουσίαση χορών της 
Ηπείρου στην Αλμυρή Κορίνθου, καλε-
σμένοι σε φεστιβάλ παραδοσιακών χο-
ρών.

Εποχή συγκομι-
δής της ελιάς ο 
Νοέμβρης και ο 

Δεκέμβρης. Δύσκολη 
και κοπιαστική αγρο-
τική δουλειά και προ-
βληματική για το ει-
σόδημα όσους έχουν 
κτήματα.
Όμως κάποιοι, σε 
πείσμα των καιρών, 
κάποιοι επιμένουν να 
τα περιποιούνται κι ας 
αποζημιώνονται.

Και συγκομιδή αγριογούρουνων

Πλούτισε η πα-
νίδα της πε-
ριοχής μας με 

τα χρόνια. Αγριογού-
ρουνα σε αφθονία, 
ζαρκάδια, ακόμη και 
αρκούδες, λέγεται, ότι 
εμφανίστηκαν! 
Σ’ αυτό επηρέασαν 
πολλοί λόγοι, όπως η 
λίμνη, η ανάπτυξη του 
λόγγου από τον περι-
ορισμό της υλοτομίας 
και των κοπαδιών που 
βόσκουν, ακόμη και ο 
εμπλουτισμός με ζώα 
από κυνηγετικούς συλλόγους, καθώς και ο σεβασμός της πλειονότητας των κυνηγών στους 
κανόνες του νόμιμου κυνηγιού.
Η συγκομιδή της ομάδας των συγχωριανών μας που ασχολούνται με το κυνήγι αγριογούρου-
νου είναι ικανοποιητική με την έναρξη της περιόδου. 
Στο φιλόξενο στέκι του Κώστα Βορδώνη (στα πετανίτικα: στου Poub’s) θα τους συναντήσεις 
να συζητούν και να αναλύουν τις εξορμήσεις τους. Ιδιαίτερα μετά από πετυχημένη εξόρμηση, 
που νοιώθουν ικανοποιημένοι από τις εξαντλητικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου κυνηγιού.
Είναι ιδιόμορφο το κυνήγι του αγριογούρουνου και ιδιαίτερα απαιτητικό. Αρχικά απαιτεί πολυ-
μελή ομάδα, συλλογικό πνεύμα και πειθαρχία στο ρόλο που αναλαμβάνει ο καθένας. 
Παρεξηγημένη η «φυλή» των κυνηγών, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους των πόλεων. Το στε-
ρεότυπο τους θέλει σκληρούς, με μειωμένες ευαισθησίες, ίσως και αιμοδιψείς. 
Μια επίσκεψη στο στέκι των κυνηγών είναι βέβαιο ότι θα κλονίσει την άποψη των διστακτι-
κών. Πολύ περισσότερο αν επισκεφτούν το χώρο δύο και τρεις φορές… με τη συνοδεία τσί-
πουρου, σαν το αναγκαίο λιπαντικό για να ανοίξει η διάθεση και η καρδιά!
Δεν συζητούν μόνο για κυνήγι οι κυνηγοί. Στο στέκι των κυνηγών μπορείς να παρακολουθή-
σεις τον σοβαρό προβληματισμό τους για τα κοινά, την αναπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ 
που διαθέτουν και γενικά να ευχαριστηθείς υπέροχη μουσική, που συχνά είναι ζωντανή.

Πηγή: http://tablet.ethnos.gr/article.asp?catid=24041&subid=2&pubid=63692879

στο μνημείο του Πέτα
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Προβολές, συναυλίες και εκδήλωση για το Πέτα του αθλητισμού 
Καλοκαιρινές Συναντήσεις στο Πέτα 2016

Πολυπρόσωπες ήταν οι Καλοκαιρινές Συναντήσεις στο Πέτα 
φέτος. Περιείχαν προβολές ντοκιμαντέρ, συναυλίες και ανα-
φορές σε σημαντικές στιγμές από την σχετικά πρόσφατη 

αθλητική ιστορία του χωριού. 

Προβολή δύο ντοκιμαντέρ
Το ένα ήταν το βρα-
βευμένο ντοκιμαντέρ 
του Δημήτρη Κου-
τσιαμπασάκου «Ο 
Μανάβης», που ανα-
φέρεται σε έναν πλα-
νόδιο μανάβη που ορ-
γώνει με το φορτηγό 
του τα ορεινά χωριά 
στο νοτιοδυτικό τμήμα 
του νομού Τρικάλων, 
ακολουθώντας την 
ίδια σταθερή διαδρο-
μή: Στουρναρέικα, Βα-
θύρευμα, Νέα Πεύκη, 
Μεσοχώρα, Αετός, 
Κορυφή, Παχτούρι.
Το δεύτερο ντοκιμα-
ντέρ ήταν «Το γεφύρι 
της Πλάκας» του Βα-
σίλη Γκανιάτσα. 

Ο Βασίλης Γκανιάτσας, γνωστός φωτογράφος και κινηματογραφι-
στής της Άρτας, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μνημεία της πε-
ριοχής και τα αποτυπώνει με την τέχνη του. 
Σ’ αυτό το ντοκιμαντέρ ο κινηματογραφικός φακός και η έρευνά του 
επικεντρώθηκαν στην ιστορία του γεφυριού της Πλάκας και ιδιαί-
τερα στην τεχνική κατασκευής, τις αστοχίες και την επιτυχία του 
πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα από την Πράμαντα το 1866 να μας 
δώσει τη μορφή του γεφυριού που εμείς γνωρίσαμε, πριν γκρεμι-
στεί την 1η Φεβρουαρίου του 2015. 
Ο Βασίλης Γκανιάτσας βρέθηκε στην προβολή και συμμετείχε στη 
συζήτηση δίνοντας πρόσθετες ιστορικές πληροφορίες, καθώς και 
τεχνικές πληροφορίες για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ. 

Το Πέτα του αθλητισμού
Μια πρώτη παρουσίαση του θέματος έγινε τη Μέρα του Απόδημου 
Πετανίτη, στο δημοτικό θέατρο Καλλιθέας.
Η αντίστοιχη εκδήλωση του χωριού εμπλουτίστηκε με την παρου-
σία πλήθους αθλητών που συμμετείχαν σε ομάδες του Πέτα και 
πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις.

Ο Μορφωτικός Σύλλογος και η Αδελφότητα τίμησαν τους αθλητές 
με επαίνους.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιτυχίες στον Ολυμπιονίκη των Σπέ-
σιαλ Ολύμπικς (Special Olympics), Φώτη Σερβετά, που τίμησε με 
την παρουσία του την εκδήλωση. 
Στην εκδήλωση έγινε αναφορά στη σημαντική συλλογή μεταλλίων 
που έλαβε ο Φώτης Σερβετάς και προβολή φωτογραφικού υλικού 
από τελετές βράβευσής του. Επίσης, βραβεύτηκε ο Χρήστος Χρι-
στοδούλου, για τη συνεισφρορά του στις ομάδες βόλεϊ και μπάσκετ.

Οι συναυλίες του καλοκαιριού
Η συνεργασία των δύο συλλόγων περιείχε φέτος και δύο συναυλίες.
Η μία διοργανώθηκε από τον Μ.Π.Σ.Π. στην αυλή του Γυμνασίου 
Πέτα και συμμετείχε το γνωστό συγκρότημα Χαΐνηδες που μας πα-
ρουσίασαν μουσικές από το ρεπερτόριό τους. 
Η δεύτερη συναυλία-γλέντι διοργανώθηκε από τον Μ.Π.Σ.Π. και την 
Αδελφότητα στο χώρο του μνημείου με το συγκρότημα των Μαρία 
Μπόκια & Αργυρώ Κάτρη, φίλοι της αδελφότητας που ήρθαν από 
την Αθήνα μόνο για αυτήν τη βραδιά. Το συγκρότημα έπαιξε σύγ-
χρονα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια.
Μια επιπλέον ευχάριστη «νότα» ήταν η παρουσία του νεανικού χο-
ρευτικού του Μορφωτικού Συλλόγου, που χόρεψε με τη μουσική 
συνοδεία του συγκροτήματος.
Οι αυξημένες οργανωτικές απαιτήσεις των δύο συναυλιών στηρί-
χτηκαν στο φιλότιμο και τον εθελοντισμό των μελών των δύο συλ-
λόγων.

Βράβευση του Χρήστου Χριστοδούλου για τη συνεισφορά του  
στις ομάδες βόλεϋ και μπάσκετ.

Από την εκδήλωση στο Μνημείο. Έυχάριστη νότα το νεανικό χορευτικό 
του Μορφωτικού.

Βράβευση του Ολυμπιονίκη Φώτη Σερβετά

Από την εκδήλωση «Το Πέτα του Αθλητισμού».
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Καλοκαιρινές Συναντήσεις στο Πέτα2016

Προβολή του Ντοκιμαντέρ  
«Ο Μανάβης»  

του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου
Βραβείο κοινού στο 15ο φεστιβάλ  

ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

(από Δελτίο Τύπου που στάλθηκε  
για τη συγκεκριμένη εκδήλωση)

ΟΜανάβης, κ. Νίκος Αναστασίου και η οικο-
γένειά του οργώνουν με το φορτηγό τους 
τα ορεινά χωριά στο νοτιοδυτικό τμήμα του 

νομού Τρικάλων, ακολουθώντας την ίδια σταθερή 
διαδρομή: Στουρναρέικα, Βαθύρευμα, Νέα Πεύκη, 
Μεσοχώρα, Αετός, Κορυφή, Παχτούρι. Χωριά ξεχα-
σμένα και ερημωμένα που ο μόνος σύνδεσμός τους 
με τον «έξω» κόσμο είναι το προγραμματισμένο πέ-
ρασμα του Μανάβη. Η γέφυρα του Ασπροπόταμου 
είναι η «γέφυρά» τους με τον «πολιτισμό». 
Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ Δημήτρης Κουτσια-
μπασάκος παρακολουθεί την πορεία του φορτηγού για ένα περίπου χρόνο, 
και τις τέσσερις εποχές.
Η καταγραφή των σχέσεων του Μανάβη με τους ντόπιους, αναδεικνύει 
στοιχεία από τη ζωή και τις αγωνίες τους. 
Οι «πρωταγωνιστές» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, κάτοικοι των χωριών 
που περνάει το φορτηγό, νοιώθουν οικεία με τον κινηματογραφικό φακό. Με 
τις «μαρτυρίες» τους μεταφέρουν ξεχασμένες λέξεις της ντοπιολαλιάς, μας 
συγκινούν οι αγωνίες τους και μια νότα αισιοδοξία απαλύνει τη συναισθηματι-
κή φόρτιση που δημιουργεί η καταγραφή της καταθλιπτικής καθημερινότητας. 
Ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος γνωρίζει καλά την περιοχή που κινείται το 
φορτηγό, αφού γεννήθηκε στο Αρματολικό Τρικάλων, όπου έζησε τα πρώτα 
παιδικά του χρόνια. 
Σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Πανρωσικό 
Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Μόσχας. 
Έχει σκηνοθετήσει για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο ντοκιμαντέρ, 
σειρές, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ δουλειές του έχουν βραβευ-
τεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο σκηνοθέτης  
Δημήτρης  

Κουτσιαμπασάκος

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ 

ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΠΕΤΑ

Δημοσιεύουμε επιστολή που μας έστειλε η 
Έυαγγελία Φώτη, όπου διατυπώνεται αίτη-
μα για την κατασκευή παιδικής χαράς στο 
Πέτα. Η επιστολή, που συνυπογράφεται από 
συγχωριανούς μας, επιδόθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιου του Δήμου Ν. Σκουφά.
Τα Νέα του Πέτα συμπαρατάσσονται στο εύ-
λογο αίτημα των γονέων. 

ΑΙΤΗΣΗ
Προς: Δημοτικό Συμβούλιο  

του Δήμου Ν. Σκουφά
Η παιδική χαρά είναι ο κατεξοχήν χώρος αναψυ-
χής όπου τα παιδιά παίζουν και συναναστρέφο-
νται με άλλα παιδιά από τη βρεφική τους ακόμη 
ηλικία μέχρι και τα πρώτα τους σχολικά έτη, απο-
κομίζοντας πολλαπλά οφέλη. Πρόκειται για ένα 

μέρος που προσφέρει πλήθος ερεθισμάτων, μα-
θησιακών εμπειριών και παιδικών αναμνήσεων 
στην προσωπική ιστορία του κάθε παιδιού και 
προσφέρει τις δυνατότητες για υγιή ανάπτυξη 
και καλή διαπαιδαγώγηση.
Πολύτιμη είναι επίσης η κοινωνική συνεισφο-
ρά του παιχνιδιού σε μια παιδική χαρά. Μέσα 
από τη συναναστροφή με άλλα παιδιά, το παιδί 
εντάσσεται σε μια ομάδα, συμμετέχει και κοινω-
νικοποιείται. Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι η 
παιδική χαρά είναι ο χώρος όπου δημιουργού-
νται και οι πρώτες φιλίες, το παιδί αντιλαμβάνε-
ται ότι δεν είναι το επίκεντρο του κόσμου, ότι θα 
πρέπει να μάθει να σέβεται τα υπόλοιπα παιδιά 
γύρω του (π.χ. θα πρέπει να μάθει να περιμένει 
στη σειρά για να κάνει κούνια), καθώς επίσης και 
να μοιράζεται τα πράγματά του.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι παράλληλα με τα 

παιδιά και οι γονείς μπορούν να αποκομίσουν 
κάποια σημαντικά και για τους ίδιους οφέλη, συ-
νοδεύοντας και βοηθώντας τα παιδιά τους στην 
παιδική χαρά. Είναι προφανές ότι με μια τέτοια 
βόλτα, περνούν χρόνο παρέα διασκεδάζοντας 
και ενισχύονται οι μεταξύ τους σχέσεις. 
Συμπερασματικά, η παιδική χαρά είναι ένας 
τόπος παιχνιδιού, με ποικίλες ευεργετικές επι-
δράσεις, όχι μόνο για το παιδί αλλά και για τους 
γονείς και ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ 
και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ σε μια γειτονιά, ένα χωριό, 
μια πόλη. Οι γονείς του Πέτα, λοιπόν, συνυπο-
γράφουμε ζητώντας τη δημιουργία παιδικής χα-
ράς στο χωριό, αφού θεωρούμε ότι η απουσία 
της είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Με τιμή
Οι Γονείς του Πέτα

Επιστολές που λάβαμε . Αναγκαία η παιδική χαρά για το χωριό
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Πρόταση για Κοινωνικό Παντοπωλείο 
υπέβαλλε ο Δήμος Ν. Σκουφά

Πρόταση για δημιουργία Κοινωνικού Παντο-
πωλείου υπέβαλλε ο Δήμος Ν. Σκουφά τον 
Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Διαβάζουμε στο 
δελτίο τύπου του Δήμου: 

Δελτίο Τύπου
Την υποβολή πρότασης σε συνεργασία με 
τον φορέα «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη» με τίτλο «Δομή παροχής βασι-
κών αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά» 
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Ήπειρος» 2014 – 2020 άξονας προ-
τεραιότητας (05) - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέ-
μηση διακρίσεων, το οποίο συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
αποφάσισε ο Δήμος Νικολάου Σκουφά. Στό-
χος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 
η λειτουργία δομής παροχής βασικών αγα-
θών (παντοπωλείου) στο Δήμο Νικολάου 
Σκουφά για τα επόμενα τρία χρόνια. Η δομή 
θα διαθέτει κάθε μήνα σε τουλάχιστον 100 
οικογένειες του Δήμου Νικολάου Σκουφά 
είδη τριών κατηγοριών
• Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευα-

σμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμέ-
να προϊόντα 

• Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικια-
κού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινού-
ρια ή «δεύτερο χέρι» 

• Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, 
για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πο-
λιτισμού 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη 
των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχια. Η δομή 
Παροχής βασικών αγαθών θα λειτουργήσει 
στον ισόγειο χώρο κτιρίου επί του Νεοχωρί-
ου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η δομή θα 
λειτουργεί καθημερινά από 09:00π.μ. έως 
17:00μ.μ. όπως ακριβώς ορίζεται και στον 
«Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών 
Παροχής Βασικών Αγαθών» της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθη-
σης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-
μείου (ΕΥΣΕΚΤ).
Επικίνδυνοι οι είσοδοι στο χωριό. Κάτι 

πρέπει να γίνει άμεσα
Αλγεινή η πρώτη εικόνα που αποκομίζει ο 
επισκέπτης του χωριού μας από τις εισό-
δους.
Όμως, το κύριο θέμα δεν είναι τόσο το αι-
σθητικό μέρος, όσο η επικινδυνότητα των 
δύο βασικών εισόδων. 
Δυστυχώς, όταν δημοτικοί άρχοντες αναλαμ-
βάνουν ρόλο συγκοινωνιολόγου, συχνά τα 
αποτελέσματα είναι τραγικά.

Α΄ Β΄ Γ΄  
ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΕΤΑ

Οι δύο κύριες είσοδοι στο χωριό φτιαγμένες 
σε απότομες στροφές, χωρίς ορατότητα, μοιά-
ζουν με τις συμπληγάδες πέτρες της μυθολο-
γίας, όπου η διέλευση καταντάει επικίνδυνο 
τόλμημα υψηλού ρίσκου. 
Μήπως είναι καιρός η δημοτική αρχή να ασχο-
ληθεί σοβαρά με τις εισόδους;
Είναι φανερό από την εμπειρία ότι, η σχετικά 
πρόσφατη απόπειρα ορισμού κατευθύνσεων 
στην πρώτη είσοδο δεν μπορεί να λειτουργή-
σει λόγω της αποτυχημένης επιλογής του ση-
μείου εισόδου. Για να το πούμε «λαϊκά», είναι 
μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτού που λέ-
γεται «τουρλουμπούκι»! 
Σημαντική, επίσης, είναι και η σηματοδότηση 
των τριών εισόδων με πινακίδες που θα καθο-
δηγούν τους επισκέπτες.

Απλή «βία» ή εγκλήματα; 

Σκέψεις με αφορμή τον τίτλο συνεδρίου 
για την περίοδο της κατοχής 

Αξιέπαινο το ενδιαφέρον της δημοτικής αρ-
χής για θέματα της νεότερης ιστορίας μας.
Αυτή τη φορά συμμετείχε στην έκδοση πρα-
κτικών επιστημονικού συνεδρίου που διορ-
γάνωσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Κα-
τοχική βία 1939-1945. Η Ελληνική και Ευρω-
παϊκή Εμπειρία».
Διαβάζουμε στο δελτίου τύπου της εκδήλω-
σης παρουσίασης του βιβλίου:
«Η βία που ασκήθηκε από τις γερμανικές 
δυνάμεις και τους συμμάχους τους εναντί-
ον των αντίπα-
λων στρατιωτικών 
δυνάμεων αλλά 
και του άμαχου 
πληθυσμού της 
κατεχόμενης Ευ-
ρώπης αποτέλεσε 
το θέμα του διε-
θνούς επιστημονι-
κού συνέδριο που 
πραγματοποιήθη-
κε στις 16 και 17 
Αυγούστου 2014 
σε συνεργασία του Δήμου Νικολάου Σκουφά 
και του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.»
Το σχόλιό μας σχετίζεται με τη χρήση της λέ-
ξης «Βία» στον τίτλο του συνεδρίου και της 
έκδοσης. Είναι, αλήθεια, η καταλληλότερη 
για να αποδώσει τη θηριωδία και τα εγκλή-
ματα των κατοχικών δυνάμεων;
Η «βία» ως έννοια είναι αρκετά ευρεία και στο 
πλάτος της περιλαμβάνονται πολλές μορφές 
βίας όπως, η λεκτική βία, διάφορες εκδοχές 
και έντασης μορφές σωματικής βίας, σεξου-
αλική βία κ.ά.
Η έννοια-λέξη που μπορεί, κατά τη γνώμη 
μας, να αποδώσει την οργανωμένη συμπε-
ριφορά των κατοχικών δυνάμεων έχει, σύμ-
φωνα με τον τρόπο που ορίζει τις έννοιες ο 
Αριστοτέλης, μια ειδοποιό διαφορά από τη 
γενική έννοια «βία».

Διαφορετικά, μπορεί να προσφύγουμε στη 
χρήση λέξεων με τόσο γενικό περιεχόμενο, 
όπως ο «συνωστισμός», που χρησιμοποίησε 
η κ. Ρεπούση στην περίπτωση της σφαγής 
στην παραλία της Σμύρνης το 1922. 
Όμως, αυτή είναι η στόχευση του επιστημονι-
κού λόγου; 

Τα καλντερίμια του χωριού

Οι παλιές φωτογραφίες του χωριού εκτός από 
πηγή συναισθηματικής φόρτισης, συχνά εί-
ναι και ένα μέτρο σύγκρισης για το τότε και το 
τώρα. Για ένα χωριό που ήταν φτιαγμένο για 
ανθρώπους που περπατούσαν και όχι τη ση-
μερινή κυριαρχία του αυτοκινήτου.
Το καλντερίμι στη φωτογραφία είναι αυτό 
που αναβαίνει στο Μορφωτικό Σύλλογο. Απ’ 
ότι βλέπουμε δεν είναι και στα καλύτερά του, 
αφού είναι φανερά τα σημάδια της εγκατάλει-
ψης. Όμως, σίγουρα δεν ήταν έτσι τα χρόνια 
που πρωτοφτιάχτηκε. 
Συνήθως οι κλί-
σεις και οι αναγκαί-
ες στροφές τους, 
ανταποκρινόταν 
στο βηματισμό και 
τις δυνατότητες των 
ανθρώπων. Για πα-
ράδειγμα, το ίδιο 
καλντερίμι, λίγο πιο 
πάνω από το κτήριο 
του Μορφωτικού, 
ανέβαινε -οι παλιοί 
το θυμούνται- φιδω-
τά με ζικ-ζακ για να 
φτάσει στο ύψος της 
περιοχής «Πάνω 
Κοτρώνια». Σήμερα στο ίδιο σημείο, οι απότο-
μες κλίσεις του πλακοστρωμένου δρόμου είναι 
ο φόβος και τρόπος για ηλικιωμένους, αλλά 
και νεότερους, που κινδυνεύουν κυριολεκτικά 
να κατρακυλήσουν. Επίσης, το ανέβασμά του 
μοιάζει με επώδυνη αναρρίχηση σε βουνο-
πλαγιά. 
Ένα άλλο σημείο της πρόνοιας των παλιών 
μαστόρων ήταν και η φροντίδα για τη διευθέ-
τηση του νερού της βροχής. Το βλέπουμε και 
σήμερα σε ανακαινισμένα με μεράκι καλντερί-
μια στα παραδοσιακά χωριά.
Αντίθετα, στο χωριό μας οι φτηνές πλακο-
στρώσεις που έγιναν μετά την καταστροφή 
των καλντεριμιών, έγιναν χωρίς καμία πρό-
βλεψη για τους πεζούς και τη διευθέτηση των 
νερών. Με την πρώτη σταγόνα της βροχής, 
πλημμυρίζουν οι δρόμοι, κάνοντας περιπετει-
ώδη τη διέλευση των πεζών.
Σημείωση: Με την ευκαιρία, η δημοτική αρχή 
οφείλει να ελέγχει την σωστή δουλειά του ερ-
γολάβου στην αποκατάσταση των δρόμων 
από τα έργα αποχέτευσης. Οι λακκούβες και 
τα σαμάρια έχουν δημιουργήσει απαράδεκτη 
κατάσταση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο. Επί-
σης, να ελέγχει την ποιότητα στην αποκατά-
σταση της πλακόστρωσης. Υπάρχουν τμή-
ματα χωρίς αρμολόγηση με κενά-παγίδες για 
τους πεζούς. Η ευθύνη, ηθική και ποινική από 
την πρόκληση ατυχημάτων βαρύνει κύρια τη 
δημοτική αρχή, νομίζω.

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Παλιό καλντερίμι που 
ανέβαινε προς το 

κτήριο του Μορφωτικού 
Συλλόγου.
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Όσοι γνωρίζουμε τον Αντώνη Γεωρ-
γάρα, τον ξέρουμε σαν τον φιλόξε-
νο ιδιοκτήτη του καφενείου-μεζε-

δοπωλείου στο κλειστό. Μαζί με τη γυναίκα 
του Σταυρούλα μεταμόρφωσαν το παλιό 
καφενείο σε έναν όμορφο και ζεστό χώρο. 
Η εξαιρετική ποιότητα των μεζέδων που 
προσφέρουν ανεβάζουν τον πήχη της ποι-
ότητας που οδηγεί μοιραία σε μελαγχολικές 
συγκρίσεις…
Αυτό το καλοκαίρι ο Αντώνης Γεωργάρας ξε-
δίπλωσε και μια άγνωστη σε μας πτυχή των 
ταλέντων του: Χρησιμοποίησε το εγκαταλειμ-
μένο Δημοτικό Σχολείο του Κλειστού για να 
εκθέσει έργα ζωγραφικής και γλυπτά του. 

Για τα γλυπτά, που είναι συνθέσεις από 
ξύλο, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ξύλα που 
συλλέγει στις όχθες της λίμνης.

Μικρό δείγμα της καλλιτεχνικής του δημι-
ουργίας παραθέτουμε σ’ αυτό το φύλλο της 
εφημερίδας.

Λίγα πολλά χρόνια πριν, το 2012 στο 
φύλλο 162 των Νέων του Πέτα, εί-
χαμε επισημάνει την καταπάτηση 

κοινοτικού χώρου στα «Προχώματα». 
Ένας χώρος με ιδιαίτερη συμβολική ση-
μασία για την ιστορία του σύγχρονου 
Ελληνικού κράτους, αφού από το ση-
μείο αυτό ο ελληνικός στρατός έβαλε στα 
στρατεύματα των Τούρκων που βρίσκο-
νταν πέρα από το σύνορο του Αράχθου.
Σαν να μην έφτανε η καταπάτηση του 
ιστορικού χώρου και η χρήση των οχυ-
ρωματικών έργων του ελληνικού στρα-
τού σαν θεμέλιο για το κτίσιμο αποθήκης, 
ο «ιδιοκτήτης» του χώρου προχώρησε με 
πρόθεση να σβήσει κάθε ίχνος από τα 
αποτυπώματα της ιστορίας. 
Επέκτεινε την κατασκευή του και έθαψε 
(ίσως κατέστρεψε) τα απομεινάρια από 
τις οχυρωματικές εγκαταστάσεις.
Κοινοποιήσαμε τότε, το 2012, το θέμα 
στις δημοτικές αρχές του χωριού, καθώς 
και στις στρατιωτικές αρχές, αφού πρό-
κειται για στρατιωτικό οχυρωματικό έργο. 
Φαίνεται, όμως, ότι οι παρεμβάσεις μας 
δεν ήταν αποτελεσματικές.
Θλίψη προκαλεί η εξέλιξη! Ένα ολόκλη-

ρο χωριό δεν μπορεί να προστατέψει τα 
μνημεία του. Συγχωριανοί μας και ιδιαί-
τερα οι νέοι και οι μαθητές αγνοούν την 
ιστορία του τόπου τους, γιατί κανείς μας 
δεν μπήκε στον κόπο να τους μιλήσει για 
την τοπική ιστορία και να τους οδηγήσει 
να επισκεφτούν τόπους που «μιλούν» για 
την ιστορία μας.
Σαν ένα φόρο τιμής και χωρίς πρόθεση 
να διώξουμε τις ευθύνες μας, δημοσιεύ-
ουμε ξανά τη σελίδα 3 των Νέων του Πέτα 
αρ. 162 που αναφερόμαστε στο θέμα.
Επίσης παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό 
που δείχνει τις φάσεις της καταστροφής. 

Ο καλλιτέχνης Αντώνης Γεωργάρας

Θλίψη και ντροπή - Στα Προχώματα η ασέβεια συνεχίζεται

Το οχυρωματικό έργο χρησιμοποιείται ως βάση για την 
αποθήκη. Ακόμη φαίνεται μέρος από το κακοποιημένο 
οχυρωματικό έργο

Η επέκταση της αποθήκης και οι επιχωματώσεις 
καταστρέφουν όλο το οχυρωματικό έργο

Έδώ σε παλιότερη φωτογραφία κάποια 
από τα οχυρωματικά έργα υπάρχουν ακόμη

ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-41 - Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

της «υπέρ βωμών και εστιών» θυ-
σίας. Κι άρχισε τότε ο νέος έρανος 
του ελληνικού αίματος των υπερα-
σπιστών της ένδοξης πατρίδας μας. 
κι όλη η Ρωμιοσύνη σαν ένας άν-
θρωπος αποχαιρετούσε τα παιδιά 
της, τους αγαπημένους ήρωες, που 
βιάζονταν δώσουν το «παρόν» στο 
μέτωπο του πολέμου πάνω στα 
ηπειρωτικά βουνά, με την προτρο-
πή προς το καθήκον και την ευχή 
για την επιθυμητή επιστροφή τους:
«Αϊντε στο καλό και η Παναγιά μαζί 
σου, άϊντε στο καλό κι η σκέψη μας 
μαζί σου».
Κι ένα βροντερό ΟΧΙ που βγήκε 
απ’ τα εκατομμύρια στόματα του 

λαού μας και της πολιτικής του 
ηγεσίας ήταν η απάντηση στο Ιτα-
λικό τελεσίγραφο που έδωσε ο Ιτα-
λός πρεσβευτής Γκράτσι στον τότε 
Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, 
εξουσιοδοτημένος απ’ τον πιο γε-
λοίο Ιταλό Πρωθυπουργό Μπενίτο 
Μουσολίνι, συνεταίρο του Αδόλφου 
Χίτλερ του μεγάλου εγκληματία που 
εξαπόλυσε στην Ευρώπη τον όλε-
θρο με τις σιδερόφραχτες μεραρχί-
ες του.
Και ύψωσε το ανάστημά μας πε-
ρήφανη, άτρομη, καρτερική και 
ανυπόταχτη, με πενιχρό εξοπλι-
σμό, ενάντια στα οκτώ εκατομμύρια 
λόγχες της Ιταλικής αυτοκρατορίας. 
Προτίμησε την αναμέτρηση πάνω 

στα αλβανικά βουνά, με τον ύπουλο 
εχθρό.
Κι έτρεξαν τα παιδιά, «της Ελλάδας 
παιδιά» με ορμή κι ενθουσιασμό 
και πίστη στην Πίνδο, στο Σμόλικα, 
στο Μοράβα, στη Γκραμπάλα, στο 
Καλπάκι, το Βερντέν του 1940-41, κι 
έφραξαν με τα στήθη τους, το δρό-
μο που θα ακολουθούσαν οι Ιταλοί 
για να πάνε στην Αθήνα. Έστω κι αν 
αυτοί ζούσαν κάτω από ένα ανελεύ-
θερο καθεστώς «της 4 Αυγούστου». 
Την ανυποχώρητη αυτή ορμή των 
αδάμαστων Ελλήνων μαχητών, 
«την άκαμπτη ενέργεια και την υψη-
λή φύση» αυτών μας τη ζωντανεύει 
ο ποιητής μας Άγγελος Σικελιανός 
με τους παρακάτω στίχους του:

Ομπρός με ορμή μεσούρανα 
της Λευτεριάς τη δάδα 
ανοίγεις δρόμο Ελλάδα 
στον Άνθρωπο. Ομπρός.

Ορμάνε πρώτοι οι Έλληνες 
κι οι λαοί σιμά Σου 
-μεγάλο τα’ όνομά Σου- 
Βροντοφωνούν: «Ομπρός»

Ομπρός να γίνουμε ο τρανός  
στρατός που θα νικήσει 
σ’ Ανατολή και Δύση 
το μαύρο φίδι. Ομπρός. 

Ομπρός, κι η Ελλάδα σώθηκε 
και διασκορπάει τα σκότη… 
Ανάστα η Ανθρωπότη 
κι ακολούθα την …Ομπρός.

συνέχεια από τη σελ. 9
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Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν 
για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμ-
βουλίου στην ιστορική μας ομάδα Φιλέλ-
ληνες Πέτα εξελέγησαν οι κάτωθι:

Πρόεδρος: Ζάμπας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Λίγκας Θεόδωρος
Γεν. Διευθυντής &
Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων:

Φιλίππου Γιάννης

Γεν. Γραμματέας: Λιάχνης Σωτήρης
Ταμίας: Αντωνίου Ελένη
Αναπληρωτής Ταμίας: Τσούρης Γιώργος

Γενικός Αρχηγός: Κακαριάρης  
Ευστάθιος

Γενικός Αρχηγός Β΄: Βάσιος Κώστας
Έφορος Υλικού: Αγγέλης Κώστας

Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε τη συνέχιση της 
συνεργασίας με τον προπονητή Σφήκα 

Γεώργιο, καθώς και τη δημιουργία ακα-
δημιών.
Υπεύθυνος για τις ακαδημίες θα είναι 
από το Δ.Σ. οι Τσούρης Γιώργος & Λιά-
χνης Σωτήρης. Εκφράζουμε ως Αδελφό-
τητα τα θερμά μας συγχαρητήρια στο νέο 
Δ.Σ. και τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή 
επιτυχία στο έργο τους. Θα σταθούμε δί-
πλα τους με όλες μας τις δυνάμεις.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α.Ο. 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α’ κα-
τηγορίας του Νομού Άρτας. Η ομάδα μας ανανεω-
μένη σε σχέση με το έμψυχο υλικό της και με νέα 
διοίκηση προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις αγωνι-
στικές και οικονομικές υποχρεώσεις που έχει.
Καλούμε όλο τον κόσμο του Πέτα να σταθεί δί-
πλα στην ιστορική μας ομάδα. Το Δ.Σ. του συλ-
λόγου μας θα βοηθήσει με όσες δυνάμεις έχει.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΟΦ = 0-0
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
ΑΟΦ - ΑΟΚ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ = 2-0
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ - ΑΟΦ = 1-2
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
ΑΟΦ - ΜΕΝΙΔΙ = 1-2
Στη βαθμολογία η ομάδα μας έχει 7 βαθμούς και 
βρίσκεται στην 5η θέση.

Μετά από μια πενταετία στα ποδοσφαι-
ρικά κοινά του νομού από τη θέση του 
Προέδρου στον Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, 

θέλω αποχωρώντας, να ευχαριστήσω για τη συ-
νεργασία όλους τους ποδοσφαιριστές που τίμη-
σαν τη φανέλα της ομάδας μας αυτά τα χρόνια, 
τους προπονητές που είχα την τιμή να συνερ-
γαστώ μαζί τους, τα πιτσιρίκια των ακαδημιών 
και τους γονείς τους, τους παράγοντες των ομά-
δων για τη συνεργασία, όλους τους χορηγούς 
και τους ανθρώπους του χωριού μας που με το 
εισιτήριό τους ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα. 
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φί-
λους στο Δ.Σ. για την αδελφική συνύπαρξη και 
συνεργασία.
Φυσικά είχαμε και αδυναμίες, εσείς θα συγκρίνε-
τε τώρα και θα κρίνετε τα θετικά και τα αρνητικά 
της προσπάθειας που έγινε....!
Νομίζω πως τα θετικά και μετά από 5 χρόνια, 
σαν αρχή, ήταν αρκετά..! Το νερό μπήκε στο 
αυλάκι. Ας προσπαθήσουν τώρα όλοι μαζί οι 
νεοεκλεγμένοι να συνεχίσουν τα σωστά και τα 
καλά... ΘΕΛΕΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΙΣ...
Εύχομαι στα νέα μέλη που θα απαρτίζουν το νέο 
Δ.Σ. κάθε επιτυχία... και καλή δύναμη!
Η ομάδα μας, κατά τη διάρκεια της 5ετίας που 
ήμουν πρόεδρός της, κατάφερε αρκετά πράγ-
ματα. Μερικά από αυτά είναι: Επαναλειτουργία 
του τμήματος Μπάσκετ. Δυστυχώς όμως, λόγω 
οικονομικών δυσκολιών από τη μία και από την 
άλλη ότι δεν υπήρχαν νέοι αθλητές από το χωριό 
μας για να πλαισιώσουν το τμήμα, αναγκαστή-
καμε, ύστερα από 3 χρόνια, στην αναστολή της 
λειτουργίας του. Τα τμήματα υποδομής ποδο-
σφαίρου, οι λεγόμενες ακαδημίες, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη έμπει-

ρων γυμναστών, κατάφεραν να προβάλλουν 
την ομάδα μας στο παιδικό πρωτάθλημα της 
Ε.Π.Σ Άρτας, με τη συμμετοχή του αγωνιστικού 
τμήματος στον τελικό του πρωταθλήματος επί 2 
συνεχή χρόνια!!! Μέσα από αυτό διακρίθηκαν 
και μικροί αθλητές που επιλέχθηκαν για την πε-
ριφερειακή ομάδα που αποτελούνταν από τους 
νομούς της Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδος. 
Μάλιστα ένας εξ αυτών ήταν και ο αρχηγός της! 
Για το αντρικό τμήμα ποδοσφαίρου μπορούμε 
να γράψουμε και να αναφέρουμε πολλά... 
Λίγα από αυτά είναι ότι, εφόσον την 1η χρονιά 
καταφέραμε να εδραιώσουμε την ομάδα μας 
στην Α› κατηγορία, μιας και είχε πολλά χρόνια να 
το καταφέρει, με την προσθήκη αξιόλογων πο-
δοσφαιριστών, την επόμενη χρονιά κάναμε ένα 
βήμα παραπάνω. Η ομάδα μας πλασαρίστηκε 
στις πρώτες 5 θέσεις του πρωταθλήματος και 
πήρε μέρος στα play-off για άνοδο στην Δ› εθνι-
κή κατηγορία. Το ίδιο συνέβη και την επόμενη 
χρονιά και το ίδιο θα συνέβαινε και την επόμενη 
αν δεν της το στερούσαν εξωαγωνιστικοί παρά-
γοντες. Στη συνέχεια η ομάδα μας έμεινε, όπως 
ήταν το καθήκον μας, στην Α΄ κατηγορία και 
επειδή ήλθε το πλήρωμα του χρόνου αποφάσι-
σα να μην ασχοληθώ περαιτέρω με τα διοικητικά 
της ομάδας και να μπουν στο νέο Δ.Σ. καινούρια 
πρόσωπα, με διάθεση και μεράκι να βοηθήσουν 
την ομάδα μας.
Κάναμε πολλά... Ίσως μπορούσαμε περισσότε-
ρα. Ποτέ όμως δε βάλαμε, όλα τα μέλη του Δ.Σ., 
το «εγώ» μας πάνω από το «εμείς». 
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και πάλι σε όλους!

Γούλας Βασίλειος
Aπελθών Πρόεδρος του  

Α.Ο. ΦΙΛΈΛΛΗΝΩΝ ΠΈΤΑ

Επιστολή του απελθόντα προέδρου του Α.Ο.  
Φιλέλληνες ΠΕΤΑ κ. Βασίλη Γούλα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ  
ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ – 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ένας σημαντικός φιλανθρωπικός αγώ-
νας μπάσκετ διοργανώθηκε τις ημέρες 
εορτασμού των Φιλελληνίων. Με συ-

ντονιστή τον συγχωριανό μας Γιάννη Φιλίππου 
συναντήθηκαν οι ομάδες μπάσκετ ΠΑΛΑΙΜΑ-
ΧΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Β.Δ. ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ στις 9 Ιουλίου 2016.
Κορυφαίες μορφές του μπάσκετ της πατρίδας 
βρεθήκανε στο κλειστό γυμναστήριο της Άρτας 
για να βοηθήσουν στη συγκέντρωση χρημά-
των για να βοηθηθεί η οικογένεια του συμπα-
τριώτη μας, παιδιού 22 ετών, που δίνει μάχη, 
μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, να επανέλθει.
Το κλειστό γυμναστήριο Άρτας ήταν κατάμε-
στο. Πλήθος συγχωριανών μας από το Πέτα 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και χειροκρότησε 
τις προσπάθειες των αθλητών. Πολλά συγχα-
ρητήρια στον Γιάννη Φιλίππου για την πρω-
τοβουλία και τη διοργάνωση, πολλά μπράβο 
στους πολλούς χορηγούς και συνδιοργανωτές, 
το παρόν έδωσε σύσσωμο το Δ.Σ. της Αδελ-
φότητας με πολλά μέλη στηρίζοντας την προ-
σπάθεια από την αρχή της, καθώς επίσης και 
στο Δ.Σ. του Μ.Π.Σ. ΠΕΤΑ για την τεράστια βο-
ήθεια και συμμετοχή.
Τέτοιες ενέργειες δείχνουν αλληλεγγύη, προ-
βάλουν τον τόπο, προβάλουν το μπάσκετ.
Μπράβο σε όλους.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ξεκίνησε ο θεσμός του κυπέλλου ποδοσφαίρου στο νομό Άρτας, στον οποίο 
συμμετέχει η ομάδα μας. Στον πρώτο γύρο οι Φιλέλληνες περάσανε χωρίς αγώνα. 
Στο Β’ γύρο αντιμετώπισαν τη ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ, την οποία κερδίσανε με 4-1 μέσα 
στο γήπεδο της Καλαμιάς. Έυχόμαστε καλή συνέχεια στο θεσμό του κυπέλλου.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ  
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ: 

Ακαδημία ΠαίδωνΟμάδα ανδρών 2016-2017



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 11

ΚΗΔΕΙΕΣ
• ΤΗΝ 3 ΜΑΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 65
• ΤΗΝ 3 ΜΑΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΜΠΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 62
• ΤΗΝ 4 ΜΑΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 86
• ΤΗΝ 11 ΜΑΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΕΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΤΩΝ 90
• ΤΗΝ 20 ΜΑΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΦΙΛΛΙΠΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 91
• ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕ-

ΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 93
• ΤΗΝ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΛΙΑΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 77
• ΤΗΝ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙ-

ΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΩΝ 51
• ΤΗΝ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙ-

ΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΩΝ 71
• ΤΗΝ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 66
• ΤΗΝ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΤΩΝ 73
• ΤΗΝ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 81
• ΤΗΝ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΣΙ-

ΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 85

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• ΤΗΝ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Ο ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

• ΤΗΝ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Ο ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ Η 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

• ΤΗΝ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Ο ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ Η 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΖΩΙΤΣΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΟΝΟ-
ΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ

• ΤΗΝ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Ο ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ Η 
ΒΗΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

• ΤΗΝ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ο ΒΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ Η 
ΒΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

• ΤΗΝ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΙ Η ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ 
ΤΟΥΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

• ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ο ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΚΑΙ Η ΤΣΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

• ΤΗΝ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ο ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ Η 
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ. 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΜΑΡΙΑ – ΡΑΦΑΗΛΙΑ

• ΤΗΝ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & Ο ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΒΑΦΤΙΣΑΝ 

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ.

• ΤΗΝ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ο ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ 
ΤΣΙΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΜΑΡΙΑ

• ΤΗΝ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ο ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 
Η ΣΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

• ΤΗΝ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Ο ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ Η ΣΑ-
ΚΑΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΒΑΙΑ

ΓΑΜΟΙ
• Ο ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ & ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΝ 10/9/2016 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
• Ο ΓΟΥΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΣΚΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΝ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
• Ο ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΡΒΕΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΝ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 
• Ο ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΗΧΑ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
• Ο ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥ-

ΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΝ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
• Ο ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΚΑΡΙΚΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΗΝ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

1. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 20,00
2. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30,00
3. ΦΙΛΙΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00
4. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ 50,00
5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΖΥΓΟΣ) 20,00
6. ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ)  

συζ. ΣΩΤΗΡΗ ΓΑΒΡΟΓΟΥ 20,00
7. ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
8. ΜΠΙΖΑ ΑΜΑΛΙΑ 20,00
9. ΜΠΙΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00
10. ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00
11. ΣΕΡΒΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΘΩΜΑ 30,00
12. ΜΠΟΥΣΗ ΚΑΤΙΝΑ 20,00

13. ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 50,00
14. ΣΕΡΒΕΤΑ ΙΟΥΛΙΑ 15,00
15. ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 20,00
16. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 20,00
17. ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 20,00
18. ΡΗΓΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ 20,00
19. ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00
ΑΠO ΚΑΠΗ
20. ΒΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 20,00
21. ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00
22. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20,00
23. ΚΑΟΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20,00
24. ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50,00
ΑΠO ΚΑΦΕΝΕΙΟ Κ. ΠΕΣΛΗ 
25. ΣΕΡΒΕΤΑ - ΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 20,00

ΑΠO ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ  
26. ΡΟΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
27. ΡΟΒΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20,00
ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  
28. ΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 20,00 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
29. ΡΗΓΑ-ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΟΥΛΑ) 50,00 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΡΗΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  50,00  

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
& ΝΤΟΥΝΙΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

31. ΧΑΡΜΠΗ ΚΑΤΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  50,00  
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  
32. ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (INTERCOMM FOODS SA) 

200,00

ΑΠΟ ΠΕΤΑ
1. Ζαχάρος Δημήτριος του Νικ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
2. Καρατσώλη Νεφέλη του Γερασ. ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
3. Γούλα Μαρία του Γεωρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
4. Καράμπελας Βαγγέλης του Κων/νου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΩΝ (ΤΕΙ ΛΕΥΚΑΔΑ)
5. Πρέντζα Κυριακή – Κορίνα του Ιωαν. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΤΕΙ 

ΛΑΡΙΣΑΣ)
6. Φιλίππου Ευαγγελία του Κων/νου ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗ-

ΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ)
7. Φιλίππου Ζωή του Κων/νου ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
8. Τζαλοκώστα Μαρία του Ιωαν. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕ-

ΝΕΤΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
9. Μπουκουβάλα Ελένη του Χρήστου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑ-

ΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
10. Μπίζας Βαγγέλης του Πέτρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
11. Μπίζας Αποστόλης του Νικ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ-ΦΙ-

ΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

12. Πεσλής Ιωάννης του Κων/νου ΤΕΦΑΑ (ΣΕΡΡΕΣ)
13. Σακκά Εβίνα του Κων/νου & της Σερβετά Βασιλικής ΟΡΓΑ-

ΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
14. Ψαρογιάννης Κώστας του Γεωργίου ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ)
15. Ρίζος Γεώργιος του Ιωάννη ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙ-

ΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
16. Κολιού Δήμητρα του Σπυρ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟ-

ΓΙΣΤΙΚΗ (ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑ)
17. Χούσος Γεώργιος του Ιωάννη ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΚΗΣ (ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ)
18. Καραδήμα Αρετή του Βησσαρ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΠΕΤΑ
Ανακοινώνουμε ονόματα από παιδιά Πετανιτών που ζουν εκτός 
Πέτα και πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας 
στις πανελλαδικές του 2016. Παρακαλούμε θερμά, όσων τα παι-
διά τους πέτυχαν και το όνομά τους δεν έχει καταγραφεί, να μας 
το δηλώσουν άμεσα για να μπορέσουν να βραβευτούν στην εκ-
δήλωση του Απόδημου Πετανίτη.
1. Αναγνωστάκη Σπυριδούλα του Χαραλ. Φ.Π.Ψ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

2. Γκούμα Κωνσταντίνα του Ηρακλή, κόρη Μαρίας Βορδώνη 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

3. Αλέξ Νικολέτα του Σπυρίδωνα ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
4. Καρατσώλη Μαρία του Αθαν. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

(ΑΘΗΝΑ)
5. Μπούσια Ανδρονίκη (κόρη Αλεξάνδρας Ζάμπα)  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6. Μπούσης Θεοφάνης του Χρήστου
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
7. Ροβίνα Ιωάννα του Γεωργίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 

ΒΟΛΟΣ
8. Παπαδοπούλου Βασιλική (κόρη Αναγνωστάκης Ειρήνης) 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
9. Βαβέτση Ιόλη του Νικολάου ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
10. Τούντα Αικατερίνη (κόρη Χριστίνας Πάνου) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟ
11. Λιάχνης Χρήστος του Σωτηρίου ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙ-

ΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
12. Κόντος Δημήτριος (γιος Ουρανίας Κολιού)  Τεχνολόγων 

Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2016

Κοινωνικά

Συνδρομές
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Από τα Αριστερά: Μήτσος Χριστοδούλου, Μανώλης Μπίζας,  

Χαρίλαος Σερβετάς, Βαγγέλης Μπακατσέλος, Κώστας Μπαντίδος, 

Φάνης Μπούσης, Κώστας Μπακατσέλος, Γιώργος Ζαχάρος,  

Γιάννης Αγγέλης.
Λεωφορείο μια άλλης εποχής (Από το διαδίκτυο).

Δύο φωτογραφίες από το αρχείο της Χριστίνας Μπάρτσα.
Πέτα 1950. Αδελφικοί φίλοι και συμμαθητές με τις χαρακτηριστικές «κουκουβάγιες». (Φωτογραφία 1) Από αριστερά: Γιάννης Βαγενάς,  

Νίκος Μπάρτσας, Λάμπρος Γεωργής. (Φωτογραφία 2) Από τα αριστερά: Γιάννης Βαγενάς, Νίκος Μπάρτσας, Ηρακλής Καραμπάς, Λάμπρος Γεωργής.

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου


