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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ  
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 
27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τ ο Δ.Σ. του συλλόγου μας 
σας προσκαλεί στον ετή-
σιο χορό που διοργανώ-

νει την Κυριακή 27 Μαρτίου & 
ώρα 13:30 στο μουσικό μεζεδο-
πωλείο “Στου Κορρέ...”
Ο όμορφος χώρος βρίσκε-
ται στην οδό Αγίων Αναργύ-
ρων 20-22 στου Ψυρρή, τηλ 
2103215291.
Η Αγίων Αναργύρων είναι η 
κεντρική οδός στη γειτονιά του 
Ψυρρή και η πρόσβαση είναι 
εύκολη από όπου και αν έρ-
χεται ο καθένας. Υπάρχει το 
ΜΕΤΡΟ, ο Ηλεκτρικός & πολλά 
πάρκινγκ κοντά στο μαγαζί από 
την πλευρά της πλατείας Κου-
μουνδούρου. Η τιμή πρόσκλη-
σης για κάθε άτομο είναι 18,00 
€ και περιλαμβάνει: Σαλάτα 
Κηπουρού, Κολοκυθοκεφτέδες, 
Φλογέρες ανά 4 άτομα, Πατάτα 
Κορρέ, Φάβα, Για κυρίως πιάτο 
επιλογή από: Μπριζόλα χοιρινή 
ή κοτόπουλο Σχάρας ή μπιφτέκι 
Ποτά: απεριόριστη κατανάλω-
ση από κρασί - μπύρες - τσί-
πουρο
Παρακαλούμε θερμά, όσοι επι-
θυμούν να έρθουν στο χορό 
μας, να αγοράσουν έγκαιρα τις 
προσκλήσεις τους και να κά-
νουν κράτηση τραπεζιού γιατί η 
χωρητικότητα είναι περιορισμέ-
νη (135 άτομα).
Στις κρατήσεις θα τηρηθεί αυ-
στηρά σειρά προτεραιότητας 
για να μην υπάρχουν παρε-
ξηγήσεις. Η κράτηση των τρα-
πεζιών θα γίνεται μόνο με την 
αγορά προσκλήσεων.
Κοντά μας για να μας διασκε-
δάσουν θα είναι η υπέροχη ορ-
χήστρα του μαγαζιού, αλλά και 
κλαρίνο με τραγουδιστή για το 
δημοτικό τραγούδι.
Προσκλήσεις και κράτηση τρα-
πεζιών θα κάνετε στα μέλη 
του ΔΣ: Κακαριάρη Γιώργο 
-6937136555 & Κυρούλη Δη-
μήτρη -6976134558.
Σας περιμένουμε να περάσου-
με ένα όμορφο κυριακάτικο 
μεσημέρι, γεμάτο κέφι, χορό, 
τραγούδι.

Συνέντευξη
Παγκόσμιο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα ρητορικής αντιπαράθεσης

Ο πρωταθλητής  
του διαγωνισμού  

ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ  
μιλάει στα Νέα του Πέτα

Οι νικητές του Παγκόσμιου Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος 
ρητορικής Μαρία Ρούση και Θοδωρής Ντουνιάς Η συνέντευξη στη σελ. 6

Περισσότερα για το διαγωνισμό  
στη σελίδα 2

Διαγωνισμός  
φωτογραφίας  

της Αδελφότητας

«Φωτογραφίζοντας  
το όμορφο Πέτα»

Ημέρα Απόδημου Πετανίτη
Το Πέτα του Αθλητισμού

Η ημέρα του Απόδημου Πετανίτη μετράει ήδη 
αρκετά χρόνια ζωής και διακρίνεται από ση-
μαντικές επιτυχίες. Αυτό φαίνεται στο ενδι-

αφέρον που δείχνουν οι συμπατριώτες μας, που 
μαζικά πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις. 
Παρόμοιο είναι το ενδιαφέρον και για τις εκδηλώ-
σεις που γίνονται το καλοκαίρι στο χωριό με τίτλο 
«Καλοκαιρινές Συναντήσεις».
Κάθε φορά φροντίζουμε τα θέματά μας να σχετί-
ζονται με το χωριό, να έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον 
και να δίνουν αφορμή για προβληματισμό και σύν-
δεση με το σήμερα.
Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι στοιχείο του πο-
λιτισμού ενός τόπου. 
Και έχουν ιδιαίτερη αξία οι μορφές λαϊκού αθλη-
τισμού που αναπτύσσονται στις γειτονιές και τις 
μικρές κοινότητες, που συχνά δεν διαφέρουν από 
τα παιδικά παιγνίδια. Γιατί, αυτές οι αθλητικές δρα-
στηριότητες δεν περιορίζονται σε μια μικρή ελίτ 
από επαγγελματίες αθλητές, όπου συχνά κυριαρ-
χούν ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, τοπικισμοί 
και στρατολόγηση οπαδικών στρατών για εξωα-
θλητικούς σκοπούς, αλλά δίνουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχει η πλειονότητα των νέων, με μεγαλύτε-
ρο ή μικρότερο ταλέντο.   
Σ’ αυτές λοιπόν τις αλάνες, τα αυτοσχέδια γήπεδα 
και τις ερασιτεχνικές απόπειρες, αναπτύσσονται 
στις μικρές κοινότητες αξιέπαινες μορφές συλλογι-
κής προσπάθειας, όπου κυριαρχούν η απόλαυση 
και η συγκίνηση από τη συμμετοχή στο παιγνίδι.
Στην εκδήλωση της Αθήνας έγινε μια σύντομη 
ιστορική αναφορά στο ποδόσφαιρο στο Πέτα, από 
τις αλάνες της γειτονιάς ως τον Α.Ο.Φ. Πέτα.  Στο 
θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Άγγελος Παπασπύρου.
Ειδικότερα για την πορεία του Α.Ο.Φ. Πέτα μίλησε 
ο πρόεδρος της ομάδας Βασίλης Γούλας.
Στην ομάδα βόλεϊ και τις επιτυχίες της αναφέρθηκαν 
δύο ομιλητές που συμμετείχαν ως παίχτες στην ομά-
δα: ο Βασίλης Τσάκαλος και ο Γιάννης Φιλίππου.
Τέλος, ο Αποστόλης Πορτοβάρας μας περιέγρα-
ψε τη νικηφόρα πορεία της ομάδας βόλεϊ.  
Στην εκδήλωση δόθηκε η δυνατότητα να βραβευ-

τούν σημαντικοί αθλητές που η εμβέλεια των επι-
δόσεών τους ξεπέρασε τα στενά όρια του χωριού: 
Ο Φώτης Σερβετάς, ολυμπιονίκης των Σπέσιαλ 
Ολύμπικς (Special Olympics), o Βαγγέλης Κα-
ούνος, ποδοσφαιριστής σε μεγάλες ομάδες της Α’ 
Εθνικής Κατηγορίας, ο Σπύρος Παπασπύρου, με 
συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα Παίδων και η Λα-
μπρίνα Τσάκαλου, αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας 
Χάντμπολ (Handball).

Τη φετινή Ημέρα του Απόδημου Πετανίτη τίμησε, 
για μια ακόμη φορά, ο Μορφωτικός Σύλλογος με 
τα χορευτικά του και η Χορωδία Πέτα υπό τη διεύ-
θυνση του κ. Γιώργου Τσίτσικα.
Αναλυτική αναφορά στην εκδήλωση υπάρχει στις 
σελίδες 4-6 της εφημερίδας.      

Κατάμεστο το Θέατρο Καλλιθέας την Ημέρα  
του Απόδημου Πετανίτη

Η χορωδία του Πέτα στην εκδήλωση  
του Απόδημου Πετανίτη
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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

Τριαντάφυλλος
Του Τρύφωνα Σερβετά

Το όνομα Τριαντάφυλλος ανήκει στην κατη-
γορία των νεοελληνικών οικογενειακών ονο-
μάτων που προέρχονται από φυτά.
Είναι ωραίο όνομα που εγκωμιαστικά έδω-
σε ο λαός σε πρόσωπα που τα συμπαθού-
σε ιδιαίτερα και ήθελε να τα συσχετίσει με 
τις ιδιότητες που έχει αισθητικά το όμορφο 
και μυρωδάτο τριαντάφυλλο. Σίγουρα το 
παρωνύμιο αυτό συνδέεται με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού που έχουν 
οι μικρές τοπικές κοινωνίες, στις οποίες ανα-
γνωρίζονται οι αξίες. Το παρωνύμιο Τριαντά-
φυλλος θα πρέπει να θεωρηθεί γι αυτό και ως 
προϊόν λογικών και συναισθηματικών.
Τριαντάφυλλα οι άνθρωποι, τριανταφυλλί .. 
φιλί, τριανταφυλλένια ζωή. Τι τριανταφυλλέ-
νιος κόσμος!!!

ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ Η 
ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΑΣ Πολιτιστική εκδήλωση της Αδελφότητας

Παρουσίαση της συγγραφέως Μαρίας Χανιώτου
Σ τα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 

Αδελφότητας έγινε η παρουσίαση του έργου της 
συγγραφέως κας Μαρίας Χανιώτουτην 7-1-2016 

στην αίθουσα του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών 
Πάρου στην οδό Βερανζέρου 59 στην Αθήνα.
Την παρουσίαση του συγγραφικού έργου της  έκανε η 
Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Αλεξάνδρα Βαβέτση 
και χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου και του ΔΣ της 
Αδελφότητας απεύθυνε το μέλος του Δ.Σ. Ροζίνα Γε-
ωργή.
Η Αλεξάνδρα Βαβάτση στην παρουσίαση της συγγρα-
φέως ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Η Μαρία Χανιώτου γεννήθηκε στην Πάρο και ζει στην 
Αθήνα. Σπούδασε θέατρο, χορό και αισθητική. Εργά-
στηκε στη σκηνή του παιδικού θεάτρου «Παιδική Θε-
ατρική Πρωτοπορία» και συμμετείχε επιλεκτικά σε ται-
νίες. Επίσης, εργάστηκε ως χορεύτρια λαϊκών χορών. 
Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τα έργα: 
«Κι έλεγες πως μ’ αγαπάς», «Μαζί και στο αύριο», 
«Είναι που δεν με ξέρεις», «Η αγάπη πάλι θα νικήσει». 
Με τις εκδόσεις “Ωκεανός” το 2012 τα έργα: «Το πέρα-
σμα για τον Τσεσμέ» και πρόσφατα το έργο της «Ποτέ 
ξανά».
Οι ήρωες της Μαρίας Χανιώτου είναι απλοϊκοί άνθρω-
ποι που με ήθος και αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν τη 
ζωή. Δυνατοί χαρακτήρες που καίγονται από το πάθος 
και καταβάλλουν το αντίτιμο. Έχουν όμως το κουράγιο 
για να ξεπερνούν τις δυσκολίες. 

Γεύονται βαθιά συναισθήματα: έρωτα, φιλία, προδο-
σία, πίκρα, χαρά, τόλμη. 
Θεωρώ ότι τα βιβλία της Μαρίας Χανιώτου αξίζουν να 
διαβάζονται για να μας θυμίζουν ξεχασμένες ευαισθη-
σίες. Είναι αληθινές ιστορίες. Οι ήρωες της Μαρίας Χα-
νιώτου έχουν ζήσει, είναι υπαρκτοί και θα ζουν μέσα 
απ τα βιβλία της για πάντα».
Την παρουσίαση την συγγραφέως ακολούθησε μπο-
φές με παραδοσιακά προϊόντα της Πάρου και του 
Πέτα.
Να σημειωθεί ότι πρόθεση της Αδελφότητας, σε πεί-
σμα των καιρών, είναι να συνεχίσει με παρόμοιες πο-
λιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

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

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

Η συγγραφέας Μαρία Χανιώτου με τα μέλη του 
Δ.Σ. της Αδελφότητας Αλεξάνδρα Βαβέτση  

(αριστερά) και Ροζίνα Γεωργή (δεξιά). 

Η Αδελφότητας διοργανώνει δι-
αγωνισμό φωτογραφίας με θέμα 
το Πέτα. 
Υπεύθυνη για το διαγωνισμό εί-
ναι το μέλος τους Δ.Σ. της Αδελ-
φότητας Ροζίνα Γεωργή. 
Παραθέτουμε την πρόσκληση 
της Αδελφότητας για συμμετοχή 
στο διαγωνισμό.
«Έλα και εσύ να φωτογραφίσουμε 
μαζί τις ομορφιές του χωριού μας και 
να αναδείξουμε μέσα από το φακό 
και την φαντασία μας αυτά που πολ-
λοί ίσως δεν έχουν δει ακόμα! 
Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και 
ελάτε να εκπλήξουμε τους συγ-
χωριανούς μας, φωτογραφίζοντας 
όμορφες γωνίες και τοπία του Πέτα! 
Εμπνευστείτε από τις εκδηλώσεις 
του χωριού μας, τα δρώμενα και 
τους ανθρώπους μας. Τολμήστε να 
είστε εσείς αυτός που τράβηξε την 
πιο ωραία φωτογραφία του Πέτα!
Οι όροι του διαγωνισμού
Οι όροι για το διαγωνισμό είναι απλοί 
και δεν αποκλείουν κανέναν! Στείλτε 
λοιπόν τις φωτογραφίες σας με βάση 
τις παρακάτω προδιαγραφές:

• Το θέμα του 
διαγωνισμού 
είναι το Πέτα 
και η ομορ-
φιές του.

• Κάθε διαγωνι-
ζόμενος μπο-
ρεί να λάβει 
μέρος με μια 
έως και δύο 
φωτογραφίες.

• Οι φωτογραφίες, έγχρωμες ή 
ασπρόμαυρες θα είναι σε ψηφια-
κή μορφή (αρχείο jpg).

• Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέ-
πει να ξεπερνάει τα 2MB.

• Οι φωτογραφίες που θα επιλε-
γούν για έκθεση θα πρέπει να 
αποσταλούν σε πλήρη ανάλυση 
στα 300ppi, αλλιώς βάλτε στις 
προδιαγραφές της μηχανής ή του 
κινητού σας την επιλογή «υψηλή 
ανάλυση».

• Η ονομασία του αρχείου να είναι 
το όνομα του διαγωνιζόμενου στα 
Λατινικά με την αριθμητική κατά-
ληξη 01.jpg

• Σε περίπτωση που η φωτογραφία 

δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά 
στο μαιλ τις Αδελφότητας, τότε 
μπορεί να σταλεί τυπωμένη, σε 
μέγεθος μισό Α4, ή πολλαπλάσιο 
αυτού, (δηλαδή 21cm x 29.7cm ή 
π.χ. 14,85cm x 21cm),

• Επίσης, είναι σημαντικό να μην 
έχει γίνει retouch στις φωτογρα-
φίες. Κάποιο χρωματικό εφέ θα 
θεωρηθεί αποδεκτό. 

• Τέλος, προτείνεται η κάθε συμ-
μετοχή να ακολουθείται από μια 
σύντομη περιγραφή του θέματος 
που αναπαριστά.

Κριτές του διαγωνισμού θα είναι 
άτομα με γνώση του αντικειμένου 
και διακεκριμένοι στα εικαστικά και 
την φωτογραφία.
Χρήσιμες ημερομηνίες. Ο διαγωνι-
σμός αρχίζει με την κοινοποίησή του 
και θα τρέχει μέχρι τη 10-7-2016.
Όλα τα έργα θα εκτεθούν το καλο-
καίρι στις «Καλοκαιρινές Συναντή-
σεις»
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Αδελ-
φότητας είναι: adelfotitapeta@

gmail.com

Διαγωνισμός φωτογραφίας της Αδελφότητας
«Φωτογραφίζοντας το όμορφο Πέτα»
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Η Φεγγαροπρόσωπη
Μωρή φεγγαροπρόσωπη
του ήλιου θυγατέρα
Συ μ’ έκανες κι αρνήθηκα
και μάνα και πατέρα
Να πας να πεις της μάνας σου
να κάνει κι άλλη γέννα
να κάψει κι αλλουνού καρδιά
όπως έκαψες κι εμένα
Μαύρα μάτια έχεις κόρη
λάμπουνε σαν το Ζαγόρι
Μαύρα μάτια και μεγάλα
Ζυμωμένα με το γάλα
Έρχομαι το φράχτη φράχτη
βάσανα που ‘χεις αγάπη
Έρχομαι τον τοίχο τοίχο
Χαλασιά κι αν σε πετύχω.

Θεονίτσα
Λάμπει ο ήλιος λάμπει
Λάμπουν και τα βουνά
Λάμπει κι η Θεονίτσα
μες στα διαμαντικά
οι αρχοντοπούλες όλες
με γέλια με χαρές
κι η δόλια η Θεονίτσα
μες στις λαβωματιές

Στο Πάπικο
Για σηκωθείτε να σας πω
κι όλοι να ακουρμαστείτε
κι όσο καιρό κι αν ζήσετε
σ’ όλους να ομολογείτε
Στο πάπικο στο μαχαλά
είναι μια κρύα βρύση
ποιος έχει ντέρτι στην καρδιά
να πάει να πιει να σβήσει

Το Καπέτσοβο
Στο Κάιρο αρρώστησα
στα Γιάννινα θα γιάνω
στην άκρη στο Καπέτσοβο
θα πέσω να πεθάνω
Όλγα ζάχαρη σαν μέλι
Όλγα ζαχαροθρεμένη
Στην άκρη στο Καπέτσοβο
που ‘ναι το κρυονέρι
Έχει κορίτσια όμορφα
που ‘ναι γλυκά σαν μέλι
Πέρα από τον Καλαμά
στην Μουργκάνας τα χωριά
έχει όμορφα κορίτσια
όλο νάζια και καπρίτσια
Έχει κι άνδρες λεβεντάδες
μερακλήδες, χουβαρντάδες

Στα πονεμένα τα χωριά
Στα πονεμένα τα χωριά
που ‘ναι στη Λάκα Σούλι
Θα στείλω γράμμα και γραφή
κι ένα καλό τραγούδι.
Να τραγουδούν οι φίλοι μου
κι όλη η Λάκα Σούλι.
Να πίνουν ούζο και τσίπουρο
τον πόνο να ξεχνούνε

Στη Λάκα Σούλι γεννήθηκα
πάντοτε και πονάω
όλο την ονειρεύομαι
γι αυτή θα τραγουδάω

Η Βαγγελίτσα
Σαν δεν ήθελε Βαγγελίτσα μου
Σαν δεν ήθελε γαμπρό η μάνα σου
Σαν δεν ήθελε γαμπρό η μάνα σου
τα κανόνισε όλα η φιλενάδα σου
Δεν το ήξερε Αριστείδη μου
δεν το ήξερε η μανούλα μου
δεν το ήξερε η μανούλα μου
τα κανόνισε όλα η γειτονοπούλα μου
Ήθελα εγώ Αριστείδη μου
ήθελα εγώ να σε παντρευτώ
ήθελα εγώ να σε παντρευτώ
γιατί σε αγαπούσα
και θα σ’ αγαπώ
Αχ εμείς να είμαστε Βαγγελίτσα μου
Αχ εμείς να είμαστε καλά
Αχ εμείς να είμαστε καλά
και να πάει να σκάσει
όλη η γειτονιά

Η Ηγουμενίτσα
Όμορφη Ηγουμενίτσα μου
με τις ακρογιαλιές σου
τις καταπράσινες πλαγιές
και με τις ομορφιές σου
Έχεις χωριά που βρίσκονται
χτισμένα στ’ ακρογιάλια
μέρα και νύχτα λάμπουνε
σαν τα μαργαριτάρια
τα όμορφα κορίτσια σου
στην πένα είναι ντυμένες
μοιάζουνε σαν αμυγδαλιές
νυφούλες στολισμένες
Έχεις χωριά που βρίσκονται
κτισμένα στ’ ακρογιάλια
μέρα και νύχτα λάμπουνε
σαν τα μαργαριτάρια

Ο Παπαγιώργης
Κούγω τον άνεμο κι αχάει
μωρέ Παπά Δελή Παπά
Τον κούγω και μαλώνει
Δελή Παπά λεβέντη
Εσείς βουνά των Γρεβενών
και πεύκα του Μετσόβου
Δελή Παπά λεβέντη
εσείς καλά τον ξέρετε
Αυτόν τον Παπαγιώργη
από μικρούς στα γράμματα
τρανός στα πετραχήλια
και τώρα στα γεράματα
αρματολός και κλέφτης

Η Βαγγελή
Στο χωριό μωρή Βαγγελή
πώς περνάς την Κυριακή
Πρώτα πάω στην εκκλησιά
και ανάβω δυο κεριά
Κι ύστερα μωρή Βαγγελή
πώς περνάς την Κυριακή

Κι ύστερα πάω στ’ αμπέλι
με τον φίλο τον Βαγγέλη
Και τι κάνετε εκεί
μοναχοί την Κυριακή
Ότι κάνουμε εκεί
δεν το λέμε είναι ντροπή

Το Πωγώνι
Πωγώνι και Παραμυθιά
Πρέβεζα Φιλιπιάδα
Έχουν κορίτσια όμορφα
γεμάτα νοστιμάδα
Στην Ήπειρο στα Γιάννινα
έχει κορίτσια όμορφα
και όταν μπαίνουν στο χορό
τρελαίνουν γέροντα και νιο
Στα Λέλοβα έχει μελαχρινές
στην Άρτα μαυρομάτες
Πέτα Ζαγόρι Μέτσοβο
ξανθιές γαλανομάτες
κοντούλες και γεμάτες

Γιαννιωτοπούλα
Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ
ωρέ Γιαννιωτοπούλα μου
και μαύρο θα το βάψω
λουλουδάκι μου γαλάζιο
και μαύρο θα το βάψω
λουλουδάκι μου γαλάζιο
κι αν το πετύχω στη βαφή
ωρέ Γιαννιωτοπούλα μου
πολλές καρδιές θα κάψω
λουλουδάκι μου γαλάζιο
θα κάψω νιους θα κάψω νιες
ωρέ Γιαννιωτοπούλα
θα κάψω παλληκάρια
λουλουδάκι μου γαλάζιο
λουλουδάκι μου γαλάζιο
σε φιλώ και αναστενάζω

Μαρία
Μαρία λεν την Παναγιά
Μαρία λεν κι εσένα Μαρία μου
Μαρία λεν κι εσένα ωρέ Μαρία μου
Πω πω τι γίνεται
και στο χωριό δε φαίνεται
Μαρία δεν Μαρία δεν στολίζεσαι
δε βάζεις τα καλά καλά σου
δε βάζεις τα καλά σου
ωρέ Μαρία μου
κακομοίρα μου
Πω πω πω πω ποια είν’ αυτή
με το γαρύφαλλο στ’ αφτί

Δυόσμε μου και βασιλικέ
Δυόσμε μωρέ δυόσμε δυόσμε μου 
και βασιλικέ
δυόσμε μου και βασιλικέ
κι εσείς μυρωδικά μου
κάψατε την καρδιά μου
Εσείς μ’ αποκοιμίσατε
και μου ‘φυγε η αγάπη
κοντούλα και γεμάτη

Μια κοπέλα στο Πωγώνι
Μια κοπέλα στο Πωγώνι

εκεντούσε στο μπαλκόνι
κάθε βελονιά που βάζει
και βαριά αναστενάζει
Εκεντούσε το προικιό της
να το δώσει στον καλό της
κάθε βελονιά που βάζει
για το νιο αναστενάζει
εκεντούσε τραγουδούσε
για τον νιο που αγαπούσε
Μα ο νιος είναι στα ξένα
ξένα και ξενιτεμένα
Ποιος είδε πράσινο δενδρί
μαυροματούσα και ξανθή
να’ χει τα γεράνια φύλλα
μαύρα μάτια μαύρα φρύδια
και στην κορφή μαλάματα
ματάκια με τα κλάματα
Εκεί που ‘σκυψα να πιω νερό
μαύρα τα μάτια π’ αγαπώ
για να πιω και να γεμίσω
μαύρα μάτια να φιλήσω

Γιάννη μου το μαντήλι σου
Γιάννη μου το μαντήλι σου
τι το ‘χεις λερωμένο
ρε Γιάννη Γιαννάκη μου
τι το ‘χεις λερωμένο
ρε καλό παιδάκι μου
Το λέρωσε η ξενιτιά
τα έρημα τα ξένα
Δε βρήκες βρύση να πλυθείς
ποτάμι να το πλύνεις
Πέντε ποτάμια πέρασα
τα πέντε θολωμένα
ρε Γιάννη Γιαννάκη μου
ρε καλό παιδάκι μου
Για την αγάπη ζούμε Γιαννάκη
σε τούτο τον ντουνιά
Σαν αγαπάς χτυπάνε Γιαννάκη
τα στήθια δυνατά
Βάλε μου κρασί να πιω
να το πιω να ζαλιστώ
να στο πω ντρέπομαι
σαν λαμπάδα καίγομαι
θα ‘ρθω το βράδυ βράδυ Γιαννάκη
πίσω απ’ τα κλήματα
να σβήσω τον σεβδά μου Γιαννάκη
μες στα φιλήματα
Βάλε μου κρασί να πιω
να το πιω να ζαλιστώ
να στο πω ντρέπομαι
σαν λαμπάδα καίγομαι
Γιάννη μου καλέ μου Γιάννη
δε σου ζήτησα στεφάνι
στα κλαρίνα να με πας
να μου φύγει ο σεβδάς
Δε στο ‘πα μια δε στο ‘πα δυο
εμείς δεν κάνουμε χωριό
γιατί είμαστε ζουρλοί κι οι δυο
δε στο ‘πα δυο δε στο ‘πα τρεις
εσύ να βρεις να παντρευτείς
ένα παιδί της προκοπής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
του Γεράσιμου Καραμπά 

Παραδοσιακά Ηπειρώτικα
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του Άγγελου Παπασπύρου

Όπως είναι γνωστό ο πολι-
τισμός εκδηλώνεται στις 
τοπικές κοινωνίες με πολυ-

ποίκιλες δραστηριότητες και τα απο-
τελέσματα αυτών των δράσεων (που 
είναι τα πολιτιστικά «προιόντα») ανα-
βαθμίζουν βαθμιαία και σταθερά το 
κοινωνικό σύνολο.
Μία μορφή του πολιτισμού είναι ο 
αθλητισμός, δηλαδή η οργάνωση της 
σωματικής και ηθικής αγωγής των 
πολιτών και κυρίως των νέων.
0 πολιτισμός όμως και φυσικά και ο 
αθλητισμός δεν είναι αυτόνομη κοι-
νωνική δομή, έξω από τα κοινωνικά 
και οικονομικά δρώμενα δηλ. έξω 
από τις συνθήκες που επικρατούν 
στο δοσμένο ιστορικό χρόνο. 
 Για να εξηγήσουμε το αθλητικό φαι-
νόμενο δηλαδή να ορίσουμε και να 
περιγράψουμε τα βασικά χαρακτη-
ριστικά των αθλητικών δραστηριο-
τήτων της πρώτης 10ετίας μετά την 
κατοχή και τον εμφύλιο στο Πέτα, 
πρέπει να δούμε πως ήταν διαμορ-
φωμένες οι κοινωνικές και οικονομι-
κές σχέσεις στην τοπική κοινωνία την 
εποχή εκείνη.
Μετά τα καταστροφικά και δραματικά 
ιστορικά γεγονότα της κατοχής και 
του εμφυλίου, η κοινωνία του χωριού 
βρέθηκε όχι απλά διαιρημένη αλλά 
κατακερματισμένη. Η πολιτική, κοι-
νωνική και οικονομική ζωή βρίσκο-
νταν σε πλήρη αστάθεια και αβεβαιό-
τητα, όπως και σε όλη τη χώρα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι από το 1944 έως 
το 1952 σχηματίστηκαν 26 κυβερνή-
σεις δηλ. κάθε 3,5 μήνες είχαμε νέα 
κυβέρνηση. Η αίσθηση του κινδύνου 
παραμόνευε παντού και η αβεβαιό-
τητα διαπερνούσαν όλη την κοινωνία 
του χωριού. Ο εχθρός ή ο αντίπαλος 
έπαιρνε διάφορες μορφές και επηρέ-
αζε την καθημερινή ζωή, αλλά υπο-

βάθμιζε και το πολιτιστικό επίπεδο 
της μικρής μας πόλης. Εχθρός δεν 
ήταν αναγκαστικά ο αντίπαλος του 
εμφύλιου, αλλά κάθε τι που καταδυ-
νάστευε και κατέστρεφε την καθημε-
ρινότητα, όπως η πείνα, η φτώχεια, 
η οικονομική καταστροφή, η πολιτική 
δίωξη, ο χωροφύλακας, η ανεργία, η 
μετανάστευση, η λειψή γεωργική πα-
ραγωγή, ο έμπορας των αγροτικών 
προιόντων, οι πλημύρες του Αρά-
χθου που ξερίζωναν τις πορτοκαλιές 
και τόσα άλλα.
Μέσα σε αυτό το φοβικό και αβέβαιο 
περιβάλλον ομάδες των 
νέων του χωριού 
που σχηματίστη-
καν ήταν ομά-
δες που έπαιζαν 
άγριο πετροπό-
λεμο. Τα πάνω 
κοτρόνια με τα 
κάτω κοτρόνια. Οι 
ομάδες αυτές δεν 
είχαν καμία ταύτιση 
με πολιτικούς η ιδε-
ολογικούς σχηματι-
σμούς, παρά μόνο 
με τοπικούς. Η άλλη 
γειτονιά ήταν ο αντί-
παλος. Είναι φανερό 
ότι ο εμφύλιος ήταν 
ακόμα εκεί. 
Στη συνέχεια οι ομάδες αυτές, ευτυ-
χώς γρήγορα, μετατράπηκαν σε πο-
δοσφαιρικές. Η κοινωνία άρχιζε δει-
λά- δειλά να αναζητά νέους ρυθμούς. 
Κάθε γειτονιά απόκτησε και την πο-
δοσφαιρική της ομάδα. Και αυτό γιατί 
έπρεπε να υπάρχει δίπλα μας ο αντί-
παλος η ο εχθρός. Όπως εξήγησα 
παραπάνω η τοπική κοινωνία διαπο-
τίζονταν ακόμα από τη διχόνοια που 
τη διαιρούσε και αυτό μεταφέρονταν 
ασυνείδητα στη νεολαία. Έτσι λοιπόν 

Σχηματίστηκαν στο Πέτα οι εξής πο-
δοσφαιρικές ομάδες: 
ΑΕΚ ΠΡΙΝΖΟΥ στην πάνω γειτονιά 

που πήρε το όνομα του 
ιδιοκτήτη της αλάνας που 
χρησιμοποιούσε για γή-
πεδο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΕΙ-
ΑΣ που την αποτελούσαν 
τα παιδιά του ιστορικού 
κέντρου.
ΘΥΕΛΛΑ, ομάδα που 
ίδρυσε ο Τάκης Παπα-
χρήστος στη γειτονιά 
του.
ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΟΤΡΟΝΙΑ 
με αδιαμφισβήτητο αρ-
χηγό τον Μανώλη Κα-
καριάρη.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΟ-
ΚΤΣΗΣ με τον Λάμπρο Κωστή και 
τον Χρήστο Κολιό επικεφαλής.
Σύντομα έγινε προσπάθεια για δη-
μιουργία μιας ομάδας που να αντι-
προσωπεύει όλο το χωριό και να 
αγωνίζεται με τα χωριά της περιοχής. 
Η πρόθεση αυτή διαφάνηκε ύστερα 
από βελτίωση της επικοινωνίας, των 
κοινωνικών και οικονομικών επαφών 
με την Άρτα και τα χωριά του Νομού.
Η πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε ήταν 
η ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ. Η ονομασία σχε-
τίζεται μάλλον με την δύναμη του 

φουρτουνιασμένου Αράχθου και 
τις καταστροφές που προκαλούσε. 
Αλλά και εδώ έπρεπε να υπάρχει 
αντίπαλος μέσα στο ίδιο το χωριό. 
Έτσι μερικοί νέοι της εποχής αντι-
δρώντας στο σχηματισμό της Φουρ-
τούνας δημιούργησαν μια δεύτερη 
ποδοσφαιρική ομάδα που πήρε το 
όνομα ΚΕΡΑΥΝΟΣ. Το γήπεδο ήταν 
το χωράφι Ψαρογιάννη. Αργότερα 
αποκτήθηκε το σημερινό γήπεδο. Τα 
πρώτα χρόνια ήταν μισθωμένο. Το 
ενοίκιο καταβάλλονταν σε είδος, δηλ. 
σε καλαμπόκι. Αργότερα το αγόρασε 
η Κοινότητα. Ο Κεραυνός όμως είχε 
βραχεία διάρκεια ζωής. 
Η πολιτεία αποφάσισε να οργανώσει 
το ποδόσφαιρο και πέρα από το Αθη-
νοκεντρικό κράτος και να καθιερώσει 
τοπικά πρωταθλήματα. Στα πλαίσια 
αυτά σε κάθε χωριό αναγνωρίζονταν 
επίσημα μία και μοναδική ομάδα. 
Η φουρτούνα ήταν όχι μόνο πιο μα-
ζική, αλλά είχε μέλη και φίλους στον 
κρατικό τότε μηχανισμό. Ο χωριανός 
μας εφοριακός τότε Χαράλαμπος Ζά-
μπας πέτυχε το 1955 να αναγνωρι-
στεί η φουρτούνα ως ομάδα επίσημη 
του Πέτα με το όνομα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ «ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ» ΠΕΤΑ 
(Α.Ο.Φ.ΠΕΤΑ). Ο «Κεραυνός» δια-
λύθηκε. 
Πρωταγωνιστές της ίδρυσης και 
λειτουργίας της ομάδας οι Μήτσος 
Μπίζας, Γιώργος Κολιός, Γιώργος 
Κοντοδήμας, Χρήστος Κολιός ,Λά-
μπρος Κωστής, Σπύρος Λαγός και 
άλλοι (πρόχειρα αναφέρω αυτούς). 
Λίγο αργότερα ο Α.Ο.Φ. αναβάθμι-
σε τη δράση του ιδρύοντας θεατρικό 
σχήμα και καθιερώνοντας αγώνες 
κλασσικού αθλητισμού, τα Φιλελλή-
νια, που διατηρούνται μέχρι σήμερα.

1955. Ποδοσφαιρική ομάδα του Πέτα  
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Του Γιώργου Κακαριάρη, Προέδρου της Αδελφότητας Πέτα

Η ομάδα ποδοσφαίρου της Αδελ-
φότητας δημιουργήθηκε το 1993. 
Μια παρέα συγχωριανών μας 

που ζούσαν στην Αθήνα, αποφάσισαν 
να δημιουργήσουν ποδοσφαιρική ομά-
δα βλέποντας ότι αρκετοί συμπατριώτες 
μας ασχολούνται με το άθλημα. Σκοπός 
η μάζωξη φίλων στο χάος της Αθήνας, 
η άθληση και η προβολή του τόπου μας 
στην Πρωτεύουσα. 
Οι Λευτέρης Καρύτσας, Θωμάς Τα-
γκαρέλης, Βασίλης Γούλας και το μέ-
λος του Δ.Σ. της Αδελφότητας Γιώργος 
Κακαριάρης ξεκίνησαν την προσπά-
θεια. Το αίτημα για τη δημιουργία της 
ομάδας έγινε στο Δ.Σ. της Αδελφότητας, 
το οποίο έγινε δεκτό. Αγοράστηκαν οι 
πρώτες στολές και η ομάδα άρχισε τις 
συγκεντρώσεις και τις προπονήσεις σε 
γήπεδο στις Τζιτζιφιές.
Κατατέθηκε αίτηση για συμμετοχή στο 
Πρωτάθλημα του Εργατικού Κέντρου 
Αθήνας, το οποίο διοργανώνει το με-
γαλύτερο και παλαιότερο εργασιακό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη χώρα. 
Με παρέμβαση του Γιώργου Κακαριάρη 
και άλλων φίλων, που ασχολούνταν με 
το συνδικαλιστικό κίνημα, η αίτηση έγινε 
δεκτή κατ’ εξαίρεση γιατί το Ε.Κ.Α. δέχε-
ται μόνο ομάδες από σωματεία.

Ο πρώτος αγώνας πραγματοποιήθηκε 
στο γήπεδο του Ρουφ τον Οκτώβριο του 
1993 και η ομάδα μας εμφανίστηκε με 
13 ποδοσφαιριστές. Ήταν η αρχή μιας 
μακροχρόνιας παρουσίας. Την πρώτη 
σεζόν η ομάδα της Αδελφότητας συμμε-
τείχε στη Β’ κατηγορία του πρωταθλή-
ματος και τερμάτισε στην 9η θέση σε 
σύνολο 16 ομάδων. Κατάφερε να έχει 
συνεχή παρουσία κάθε Κυριακή, ενώ 
ακόμη και ομάδες μεγάλων σωματείων 
συχνά δεν συμπληρώνανε 11άδα. Κυ-
ρίως όμως έδεσαν όλα τα παιδιά και γί-
νανε μια μεγάλη παρέα που κέρδισε το 
χειροκρότημα των αντιπάλων και της δι-
οργανώτριας αρχής για το ήθος και την 
παρουσία τους.
Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρωτάθλη-

μα όμως απαιτούσε αρκετά χρήματα. 
Πληρωμή διαιτητών, γιατρών, αθλητι-
κού υλικού κ.λπ. Όλοι οι συμμετέχοντες 
βάλανε βαθιά το χέρι στην τσέπη και το 
μεράκι και η καλή παρέα νίκησαν τις οι-
κονομικές δυσκολίες.
Οι χρονιές 1994, 1995 & 1996 ήταν 
χρονιές προσαρμογής και οργάνωσης. 
Προπονητής της ομάδας ανέλαβε ο 
Μπάμπης Τσάκαλος, που κατάφερε 
να μας ενώσει και να δημιουργήσει άρι-
στο κλίμα στους αθλητές. Κάθε χρόνο 
η ομάδα ανέβαινε και ένα σκαλί στην 
τελική κατάταξη της βαθμολογίας: 8η το 
1994, 6η το 1995 & 5η το 1996, συμμε-
τοχή στο κύπελλο της διοργάνωσης με 
καλά αποτελέσματα.
Εκείνες τις χρονιές η ομάδα διοργάνω-
σε χοροεσπερίδες με τεράστια επιτυ-
χία, που έφεραν σημαντικό οικονομικό 
όφελος στην ομάδα. Το τέλος της σεζόν 
1996 βρήκε την ομάδα μας να έχει 18-
20 ποδοσφαιριστές κάθε Κυριακή, αλλά 
και αρκετούς Πετανίτες που την ακολου-
θούσαν κάθε Κυριακή στους αγώνες.
Το 1997 η ομάδα ονομάστηκε Φιλέλ-
ληνες Πέτα Άρτας – τμήμα Αθηνών για 
ιστορικούς λόγους. Ο συγχωριανός 
μας που ζει στη Γερμανία Αθανάσιος 
Μουσαβερές δώρισε στην ομάδα μια 

πλήρη εμφάνιση για να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Η 
χρονιά έκλεισε βρίσκοντας την ομάδα 
στην 3η θέση της τελικής βαθμολογίας, 
χάνοντας την άνοδο κυριολεκτικά στον 
τελευταίο αγώνα.
Το 1998 ήταν χρονιά επιτυχιών. Ενι-
σχύθηκε σημαντικά, αφού πολλοί συγ-
χωριανοί μας που ασχολούνταν με το 
ποδόσφαιρο ήρθαν στην Αθήνα για 
δουλειά ή σαν φοιτητές. Έκανε μια κα-
ταπληκτική χρονιά και τερμάτισε στην 
πρώτη θέση της τελικής βαθμολογίας 
της Β’ κατηγορίας κερδίζοντας πανάξια 
την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Μια 
επιτυχία που πανηγυρίστηκε από όλους 
τους συγχωριανούς μας.
Εκείνη τη χρονιά προχώρησε και στο 
κύπελλο φτάνοντας μέχρι τον 3ο γύρο. 
Η Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ δώρισε στην ομάδα 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Πρώτος αγώνας της Αδελφότητας 
στο γήπεδο Ρουφ το 1994. Πρωτά-
θλημα Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Η ομάδα της Αδελφότητας το 1995
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στολές.
Το 1998 & 1999 ήταν χρονιές προσαρ-
μογής στη μεγάλη κατηγορία. Προπο-
νητής ανέλαβε ο Βαγγέλης Καρύτσας.
Το 1998 η ομάδα τερμάτισε στην 9η 
θέση και το 1999 στην 8η παίζοντας με 
μεγαθήρια, όπως όλες οι ομάδες των 
τραπεζών και μεγάλων χώρων εργασίας 
με πληθώρα ποδοσφαιριστών, αλλά και 
οικονομικών ανέσεων. Το θετικό όμως 
ήταν ότι όλοι πλέον μιλούσαν για την 
ομάδα μας και τον τόπο μας.
Κάθε αγώνας ήταν μια γιορτή ανεξάρ-
τητα από το αποτέλεσμα και το τέλος 
του έβρισκε όλους τους συμμετέχοντες 
μια παρέα να το διασκεδάζουν. Οι συγ-
χωριανοί μας που ζούσαν στην Αθήνα 
βρίσκονταν κάθε Κυριακή στα γήπεδα 
χειροκροτώντας όλα τα παιδιά μεγάλα 
και μικρά.
Το 2000 η ομάδα μας έκανε μια κατα-
πληκτική παρουσία. Κατάφερε το ακα-

τόρθωτο: να κερδίζει όλες τις ομάδες και 
να τερματίσει στη 2η θέση της τελικής 
βαθμολογίας χάνοντας από την Εμπο-
ρική Τράπεζα στον τελευταίο αγώνα.
Η τεράστια αυτή επιτυχία σχολιάστηκε 
θετικά από όλους τους αντιπάλους, τη 
διοργανώτρια αρχή, αλλά και τους δη-
μοσιογράφους που παρακολουθούσαν 
το πρωτάθλημα. 
Το 2001 η ομάδα μας ήταν και πάλι στην 
κορυφή. Εξαιρετική πορεία. Πάλι πήγε 
στον τελικό του πρωταθλήματος και σε 
έναν αγώνα, που στιγμάτισε το πρωτά-
θλημα του Ε.Κ.Α. στο ΔΑΦΝΙ.
Το 2002 η πορεία συνεχίστηκε τερματί-
ζοντας στην 3η θέση και εδραιώνοντας 
την ομάδα μας σε μία από τις καλύτερες 
της διοργάνωσης.
Το 2003 & 2004 η παρουσία ήταν συνε-
χής αλλά πλέον τα παιδιά συμμετείχαν 

απλώς για να μπορούν να βρίσκονται 
και όχι για πρωταθλητισμό.
Η ομάδα τελείωσε την παρουσία της το 

2005. Οι λόγοι πολλοί. Αρκετά από τα 
βασικά στελέχη της αποχώρησαν για 
διάφορους λόγους. Άλλοι επέστρεψαν 
στο ΠΕΤΑ, άλλοι λόγω εργασιακών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων, άλλοι 
λόγω κούρασης.
Η απόφαση για το σταμάτημα της δρά-
σης σε τέτοιο επίπεδο ήταν ομόφωνο. 
Όλο το πλούσιο αθλητικό υλικό που είχε 
η ομάδα, στολές, μπάλες, φαρμακείο 
κλπ δόθηκε στην ομάδα του χωριού μας 
στους Φιλέλληνες.
Όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα έδινε το 
καθιερωμένο της ραντεβού κάθε Πάσχα 
στο φιλικό αγώνα με τους Φιλέλληνες 
στο χωριό με την κύρια ομάδα.
Χαρακτηριστικό όμως ήταν ότι η παρέα 
έμεινε μέχρι σήμερα. Η Αδελφότητα 
πήρε πάλι την ομάδα υπό τη σκέπη της. 
Αγοράστηκαν νέες στολές κι έτσι η συ-
νάντηση που γίνεται κάθε Μεγάλο ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ συνεχίζεται με τεράστια επιτυχία.
Το 2010 δημιουργήθηκε και η παιδική 
ομάδα της Αδελφότητας. Μετά από αί-
τημα πολλών μελών μας που είχαν μι-
κρά παιδιά αποφασίστηκε η δημιουργία 
ομάδας παμπαίδων ηλικίας μέχρι 12 
ετών. Έτσι πριν τον αγώνα των μεγά-
λων κάθε Πάσχα οι πιτσιρικάδες μας 
δίνουν τον δικό τους φιλικό αγώνα με 
τις ακαδημίες της ΑΟΦ. Αγώνας που 
συγκεντρώνει πολύ κόσμο στο γήπεδο 
του ΠΕΤΑ.

Το 2015 δημιουργήθηκε και δεύτερη 
ομάδα μικρών ηλικίας από 6 – 9 ετών 
λόγω της μεγάλης συμμετοχής που 
υπήρξε με την παρουσία και 3 κορι-
τσιών που παίζανε με την Αδελφότητα 
και κέρδισαν τις εντυπώσεις.
Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά 
που στα 12 χρόνια παρουσίας της ομά-
δας στο ΕΚΑ διδάξανε ήθος και αθλη-
τικό πνεύμα. Να ευχαριστήσουμε τους 
2 προπονητές Μπάμπη Τσάκαλο και 
Βαγγέλη Καρύτσα. Τον μόνιμο αρχη-
γό της ομάδας Λευτέρη Καρύτσα την 
ψυχή της ομάδας. Όλους αυτούς που 
στήριξαν την ομάδα.
Ευχή όλων να συνεχίσει την παρουσία 
της και για πολλές δεκαετίες ακόμα να 
βρίσκεται στο Πέτα στις συναντήσεις 
αυτές που ξεκίνησαν οι πατεράδες μας, 
συνεχίσαμε εμείς και θα συνεχίσουν οι 
νεότεροι.

Η ομάδα της Αδελφότητας στο γήπεδο 
Πέτα, Πάσχα 2010

Φιλικός αγώνας Παλαίμαχοι Α.Ο. 
Φιλέλληνες - Αδελφότητα, Πάσχα 2011

Φιλικός αγώνας παίδων, Φιλέλληνες - 
Αδελφότητα. Γήπεδο Πέτα, Απρίλιος 2012.

Με τίτλο «Η ρητορική επιστρέφει στο σπίτι 
της» ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος 
πρόβαλλαν την επιτυχία της ελληνικής 

ομάδας στο φετινό παγκόσμιο διαγωνισμό ρη-
τορικής. 
Την ελληνική ομάδα αποτελούσαν η Μαρία 
Ρούση και ο Θοδωρής Ντουνιάς, εκπροσωπώ-
ντας το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Ο καταγόμενος από το Πέτα Θοδωρής Ντουνιάς 
με ευγένεια ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 
των Νέων του Πέτα να ενημερώσει τους ανα-
γνώστες μας για το συγκεκριμένο θεσμό.
Αγαπητέ Θοδωρή, σε ευχαριστούμε που με 
προθυμία ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή 
μας. Επειδή δεν μας είναι γνωστός ο θεσμός 
του Παγκόσμιου Πανεπιστημιακού Πρωτα-
θλήματος ρητορικής αντιπαράθεσης (debate), 
μπορείς με δύο λόγια να μας διαφωτίσεις; 
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα debate (WUDC) είναι 
ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ρητορικής αντιπαρά-
θεσης στον κόσμο, που οργανώνεται σε διαφορε-
τική χώρα κάθε χειμώνα. Φέτος έγινε στην Θεσσα-
λονίκη, με συμμετοχή περίπου 380 ομάδων από 
εβδομήντα χώρες. Σ’ αυτόν τον διαγωνισμό έχουμε 
εννέα προκριματικούς γύρους από τους οποίους οι 
καλύτερες ομάδες περνάνε στην επόμενη φάση σε 
μία από τις τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές 
χωρίζονται με βάση την γνώση αγγλικών από τους 
διαγωνιζόμενους σε EFL, ESL και Open. Όσον 
αφορά τo ίδιο το debate, 15 λεπτά πριν τον αγώνα 
ορίζεται ένα θέμα που πρέπει να πραγματευτούν 
τέσσερεις ομάδες. Οι δύο απ’ αυτές τοποθετούνται 
υπέρ και οι άλλες δύο κατά. 
Ο κάθε ομιλητής έχει 7 λεπτά ομιλίας στα οποία 
πρέπει να παραθέσει τα δικά του επιχειρήματα και 
να αντικρούσει τα επιχειρήματα των αντιπάλων. 
Η κριτική επιτροπή αξιολογεί την ποιότητα των 
επιχειρημάτων και προτείνει την πρώτη, δεύτερη 

κ.λπ. ομάδα, δίνοντας αντίστοιχη βαθμολογία.
Τα αθλητικά πρωταθλήματα συνοδεύονται από 
μεθοδική και κοπιαστική προπόνηση. Μπορού-
με να βρούμε αναλογίες και στην προετοιμασία 
των αντίστοιχων ομάδων που συμμετέχουν 
στη ρητορική αντιπαράθεση;
Σίγουρα υπάρχει μια τέτοια αντιστοιχία! Στα πε-
ρισσότερα πανεπιστήμια υπάρχει επίσημη ομάδα 
ρητορικής (debate), η οποία παίρνει την μορφή 
συλλόγου με πρόεδρο, ταμία, υπεύθυνο προπο-
νήσεων και άλλα πόστα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 
όμιλοι στην ΑΣΟΕΕ, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Deree, οι 
οποίοι κάνουν προπονήσεις κάθε εβδομάδα στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
Το debate απαιτεί κυρίως εμπειρία, αλλά πολλά 
κομμάτια του διδάσκοντα από προπονητές που 
αποτέλεσαν κάποια στιγμή μέλη ομάδων debate. 
Στην αντιπαράθεση επιχειρημάτων βοηθούν πολύ 
οι γνώσεις από διάφορα θέματα, όπως η δομή και 
λειτουργία του κράτους, της οικονομίας, καθώς και 
γνώσεις παγκόσμιας ιστορίας και πολιτικής. 
Ποια η δική σου ενασχόληση με το συγκεκρι-
μένο «άθλημα»; 
Ξεκίνησα την Πρώτη Λυκείου ως μαθητής στο 
Κολλέγιο Αθηνών. Ως την Γ’ Λυκείου είχα υπάρξει 
φιναλίστ σε διάφορα πρωταθλήματα, όπως στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Forensics. Ήμουν μέλος 
της Ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Σχολικό 
Πρωτάθλημα (WSDC) το 2014 στην Ταϋλάνδη, 
όπου φτάσαμε στη φάση των 16. Από κει και πέρα 
άρχισα να προπονώ εγώ μαθητές στο Κολλέγιο ως 
βοηθός της προπονήτριάς μου. 
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Θεσσαλονίκη 
ήταν η πρώτη συμμετοχή μου σε διαγωνισμό πα-
νεπιστημιακού debate. 
Ποια θέματα καλεστήκατε, η συνεργάτης σου 
και εσύ να υποστηρίξετε με επιχειρήματα; 

Μέχρι την τελική φάση, πολλά και διάφορα! Από 
το αν θα έπρεπε η Αμερική να αποσυρθεί από την 
Ανατολική Ασία, την ανάγκη συνεχούς συνταγματι-
κής αναθεώρησης, ή αν θα πρέπει να τιμωρούνται 
οι υπεύθυνοι μεγάλων επιχειρήσεων για αποφά-
σεις που περιέχουν υπερβολικό ρίσκο για την οι-
κονομία. 
Στον τελικό διαγωνισμό το θέμα που πραγματευτή-
καμε σχετιζόταν με το αν θα πρέπει να δείχνουμε 
εικόνες από τον πόνο των προσφύγων σε καμπά-
νιες για την υποστήριξή τους. Η δική μας ομάδα 
καλέστηκε να υπερασπιστεί τη χρήση των εικόνων.
Η κατάκτησης της πρώτης θέσης στο βάθρο 
των νικητών του διαγωνισμού είναι αναμφίβο-
λα μια εξαιρετική επιτυχία. Υπάρχουν επόμενα 
βήματα στην ενασχόλησή σου με τους διαγω-
νισμούς ρητορικής;  
Πρώτα θέλουμε να βοηθήσουμε στην διάδοση 
του debate στην Ελλάδα! Ήδη έχουν αρχίσει δια-
δικασίες για την δημιουργία ρητορικού ομίλου στο 
Ε.Μ.Π..
Όμως, βασικός μας στόχος είναι η επαναλειτουρ-
γία του σχολικού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
στα Ελληνικά, που έχει κοπεί για οικονομικούς λό-
γους από το Υπουργείο Παιδείας εδώ και χρόνια. 
Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία 
Ελληνικών και Αγγλικών ομίλων σε δημόσια σχο-
λεία. Για παράδειγμα, το 1ο Πειραματικό Λύκειο της 
Πλάκας έχει δύο ομίλους με 25 μαθητές στον καθέ-
να! Είναι κρίμα, ενώ υπάρχει όρεξη, να μην υπάρ-
χει υποτυπώδης προσπάθεια από το Ελληνικό 
κράτος για την υποστήριξη του θεσμού του debate, 
που μπορεί να βοηθήσει με πολλούς τρόπους στην 
ανάπτυξη μιας ποιοτικής εκπαίδευσης.

Παγκόσμιο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα ρητορικής αντιπαράθεσης
Ο πρωταθλητής του διαγωνισμού ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑΣ  

μιλάει στα Νέα του Πέτα

Συνέντευξη

Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα φιλοξενήσουμε τις εισηγήσεις των Βασίλη Τσάκαλου, Γιάννη Φιλίππου  
και Αποστόλη Πορτοβάρα στη Μέρα του Απόδημου Πετανίτη. 

Ημέ ρ α  Α π ό δ η μ ο υ  Πε τ α ν ί τ η .  Τ ο  Πέ τ α  τ ο υ  Α θ λ η τ ι σ μ ο ύ
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
Ο Σπύρος Παπασπύρου γεννήθηκε στην Αθή-
να στις 23-1-1996 και 
τέλειωσε το 4ο Γενικό 
Λύκειο Πειραιά.
Ξεκίνησε την ποδο-
σφαιρική του καριέ-
ρα του στον Ιωνικό 
σε ηλικία 5 ετών. Το 
2010 πήγε στον Παν-
νεαπολικό. Την επό-
μενη αμέσως χρονιά, 
μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις, πήρε μετα-
γραφή στον Ατρόμητο Αθηνών, στον οποίο 
βρίσκεται μέχρι σήμερα. 
Έχει δεκάδες συμμετοχές στην ομάδα Κ-20 
του Ατρόμητου.
Από πέρυσι παίζει στην Α’ ομάδα του Ατρόμη-
του με εξαιρετικές συμμετοχές.
Έχει 22 συμμετοχές στην Κ-19 Εθνική Ομάδα.
Στη συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος Κ-17 
συμμετείχε στα προκριματικά του EURO.

ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΜΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΟΥΝΟΣ
Η ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Αδελφότητα ΠΕΤΑ βραβεύει αθλητές που ξεπέρασαν τα όρια του Πέτα

Η Λαμπρίνα Τσάκαλου γεννήθηκε στις 
7/6/1993. Όλα τα σχολικά της χρόνια 
φοίτησε στο Πέτα, Δημοτικό και Γυ-
μνάσιο. Τα 2 πρώτα χρόνια του Λυκεί-
ου φοίτησε στο 1ο Λύκειο Άρτας. Την 
τελευταία χρονιά, 3η Λυκείου, φοίτησε 
στο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 
στην Κηφισιά λόγω της μεταγραφής 
της στην ομάδα ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αθη-
νών ΧΑΝΤΜΠΟΛ (HANDBALL). 
Η Λαμπρίνα Τσάκαλου σπούδασε 
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών.
Ξεκίνησε το Χαντμπολ σε ηλικία 14–
15 χρονών στην Αναγέννηση Άρτας. 
Την ομάδα του τόπου μας που πρω-
ταγωνιστεί επί σειρά ετών στο γυναι-
κείο χάντμπολ στην Ελλάδα.
Μέχρι τώρα στην καριέρα της κέρδισε:

• 1 πρωτάθλημα Ελλάδος νεανίδων 
με την Αναγέννηση Άρτας

• 1 πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ με τη 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• 3 ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑΣ με τη ΝΕΑ 
ΙΩΝΙΑ τη ΣΕΖΟΝ 2010-11, 2012-
13 & 2014-15

• 2 πρωταθλήματα Ελλάδας με τη 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ τη σεζόν 2013-14 & 
2015

• Ανακηρύχτηκε 2 φορές το καλύτε-
ρο πλεϊμέικερ στο πρωτάθλημα 

γυναικών 2013-14 & 2014-15 γυ-
ναικών Α’ Εθνικής

• Ανακηρύχθηκε 2 φορές πολυτιμό-
τερη παίκτρια του πρωταθλήμα-
τος Ελλάδας τις χρονιές 2013-14 
& 2014-15 γυναικών Α’ Εθνικής

• Στις χαμηλότερες ηλικιακά κατη-
γορίες, όπου συμμετείχε, ανακη-
ρύχθηκε 3 φορές πολυτιμότερη 
παίκτρια και 3 φορές καλύτερο 
πλεϊμέικερ.

• Συμμετέχει στην Εθνική ομάδα 
της πατρίδας μας από το 2009.

• Ανακηρύχθηκε πρώτη σκόρερ στα 
προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρω-
ταθλήματος νεανίδων για το 2011

• Ανακηρύχθηκε η καλύτερη αμυ-
ντικός στο Ευρωπαϊκό Τουρνουά 

Challenge Trophy το 2014 με την 
Εθνική νεανίδων.

• Κλήθηκε και συμμετείχε στην 
επίλεκτη ομάδα μικτής κόσμου 
στο μπιτς χαντμπολ σε αγώνα 
επίδειξης για τη Διεθνή Ολυμπιακή 
Επιτροπή, προκειμένου να ενσω-
ματωθεί το άθλημα στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες.

Φώτης Σερβετάς. Σημαιοφό-
ρος στα Special Olympics 

Athens 1993

Βράβευση από τη Βουλή 
των Ελλήνων

Ο Βαγγέλης Καούνος γεννήθηκε στις 29/10/1977 στο 
Πέτα Άρτας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τους Φι-
λέλληνες ΠΕΤΑ σε ηλικία 14 ετών. Το 1995/96, όταν 
η ομάδα μας ανέβηκε στη Δ’ Εθνική, αναδείχτηκε 
πρώτος σκόρερ του ομίλου. Επόμενος σταθμός στην 
καριέρα του ήταν η Αναγέννηση Άρτας, όπου συμ-
μετείχε στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, όπου σε 2 
χρόνια παρουσίας πέτυχε 9 γκολ σε 47 αγώνες. Στην 
Αναγέννηση έμεινε μέχρι το 1998 και ακολούθησε η 
μεταγραφή του στην ΚΟΖΑΝΗ, με την οποία πέτυχε 
21 γκολ σε 56 συμμετοχές.
Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις εκείνη τη σεζόν, ειδικά 
στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδας εναντίον της ΑΕΚ 
και του ΠΑΟ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταγραφή 
του το ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2000 στην SKODA ΞΑΝ-
ΘΗΣ έναντι 80 εκ. δραχμών και 2 δανεικών παιχτών. 
Στην ΞΑΝΘΗ έμεινε από το 2001-2003 με εξαιρετικές 
παρουσίες.
Επόμενος σταθμός του ήταν η ομάδα της ΚΑΛΛΙΘΕ-
ΑΣ. Ακολούθησε μια χρονιά στον Εθνικό Αστέρα, ο 
οποίος συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Β Εθνικής, 
όπου είχε 24 συμμετοχές και 5 γκολ και στη συνέχεια 
ένα διετές πέρασμα από τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ με τη 

φανέλα του οποίου 
σκόραρε 28 φορές 
σε 49 ματς της Γ’ 
Εθνικής. Το καλοκαίρι 
του 2006 συμφώνησε 
με την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 
όπου σε 2,5 χρόνια 
παρουσίας είχε 35 
γκολ σε 73 αγώνες. 
Οι πολύ καλές του εμφανίσεις στην ομάδα της Μεσ-
σηνίας στη Β’ Εθνική προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 
του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος τον ενέταξε στο δυ-
ναμικό του τη μεταγραφική περίοδο 2008/09. Έκανε 
αισθητή την παρουσία του αν και ήρθε στην ομάδα 
στα μισά του πρωταθλήματος, βάζοντας 6 γκολ σε 
14 συμμετοχές.
Τη σεζόν 2010-11 μετακομίζει στον ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ, 
ο οποίος αναδείχτηκε πρωταθλητής Β’ Εθνικής και 
ανεβαίνει στην Α’. Παίρνει νέα μεταγραφή στην ιστο-
ρική ομάδα της Λάρισας τη σεζόν 2012-13.
Κλείνει τον κύκλο του επιστρέφοντας στην Καλαμάτα, 
μια ομάδα που τον αγάπησαν ιδιαίτερα οι φίλαθλοί της.

Σύντομη αναφορά στις αθλητικές επιδόσεις του Φώτη Σερβετά
Ο Φώτης Σερβετάς ήταν από το 1993 
έως το 2008 αθλητής των Special 
Olymplics. 
Τα Special Olympics Ελλάς τελούν υπό 
την Υψηλή Προστασία της Α.Ε. του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελ-
λήνων. 
Η φιλοσοφία των Special Olympics βα-
σίζεται στην πίστη ότι τα άτομα με δι-
ανοητική ανεπάρκεια μπορούν με την 
κατάλληλη εκπαίδευση και ενθάρρυν-
ση να αποκτήσουν μια σειρά δεξιοτή-
των, να απολαμβάνουν τις δραστηριό-
τητες που οργανώνονται για τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες και να ωφελούνται 
από τη συμμετοχή τους σε ατομικά ή 
ομαδικά αγωνίσματα, τα οποία είναι 
προσαρμοσμένα ανάλογα, έτσι ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους.

Μέσω του αθλητισμού, υπάρχει υπο-
στήριξη των ατόμων σε σωματικό, 
διανοητικό, κοινωνικό και πνευματικό 
επίπεδο. Οι οικογένειες των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες υποστηρίζονται ση-
μαντικά και αντιμετωπίζουν το μέλλον 
με σχετική αισιοδοξία, ενώ το ευρύτε-
ρο κοινωνικό σύνολο συμμετέχει σε 
κοινές δράσεις και συνυπάρχει σε ένα 
περιβάλλον ισότητας, σεβασμού και 
αποδοχής της διαφορετικότητας.
Στις εκδηλώσεις των Special Olympics 
Ελλάδας έχουν λάβει μέρος περισσό-
τεροι από 7000 αθλητές με ειδικές ανά-
γκες (στοιχεία 2008), 
Κατά τη διάρκεια των ετών 1993 έως 
και 2008, ο Φώτης Σερβετάς συμμετεί-
χε σε Τοπικούς, Περιφερειακούς, Εθνι-
κούς, Μεσογειακούς, Ευρωπαϊκούς 
και Παγκόσμιους αγώνες. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά κάποιες από τις συμμετοχές 

του Φώτη Σερβετά σε 
αγώνες:
1. Αθήνα 1993 ○ Special Olympics 

Athens 1993 ○ Ταχύτητα 200μ. 
(Χάλκινο) ○ Σημαιοφό-
ρος 

2. Βαρκελώνη 1994 ○ Special Olympics Catalunya 
1994 ○ Άλμα εις μήκος (Χάλκινο) ○ Ταχύτητα 
200μ. (Χάλκινο) ○ Σημαιοφόρος Εθνικής

3. Αθήνα 1995 ○ Special Olympics 1995 ○ 200μ. Αρ-
γυρό

4. Αθήνα 1996 ○ Special Olympics 1996 European 
Games ○ Μπάσκετ (Χάλκινο)

5. Αθήνα 1998 ○ Special Olympics - Mediterranean 
Games ○ 200μ. , 1η Θέση

6. Πάτρα 1999 ○ Special Olympics 1999 ΑΧΑΙΑ 
CLAUSS ○ Μπάσκετ (Συμμετοχή) 

7. Αθήνα 2000 ○ Special Olympics - The Millenium 
Games Αθήνα 2000 ○ Μπάσκετ (Αργυρό) ○ Βρά-
βευση στη Βουλή των Ελλήνων

8. Πάτρα 2001 ○ Special Olympics 2001 ΑΧΑΙΑ 
CLAUSS ○ Μπάσκετ (Χάλκινο) 

9. Κιλκίς 2001 ○ Special Olympics 2001 Κιλκίς ○ Πα-
νελλήνιοι αγώνες Ποδηλασίας (Χάλκινο μετάλλιο)

10. Αθήνα 2002 ○ Special Olympics Athens 2002 ○ Στί-
βος (Συμμετοχή) 

11. Πάτρα 2004 ○ Special Olympics - 5ο Τουρνουά 
Μπάσκετ - 26-27/11/2004 ○ Χρυσό μετάλλιο

12. Ρόδος 2004 ○ Special Olympics Ρόδος 2004 ○ 
Μπάσκετ (Χρυσό)

13. Nagano, Ιαπωνία, 2005 ○ VIII Παγκόσμιοι Χειμε-
ρινοί Αγώνες Special Olympics, Nagano, Ιαπωνία 
2005 ○ Δεύτερη θέση στο Άθλημα Cross Country 
Δρόμοι Αντοχής 500 μ. ταχύτητας. ○ Δεύτερη θέση 
στο Άθλημα Cross Country Δρόμοι Αντοχής 1000 μ. 
ημιαντοχή.

14. Ηγουμενίτσα 17/5/2006 ○ Πανηπειρωτικοί αγώνες 
στίβου ΑΜΕΑ, Δημοτικό στάδιο Ηγουμενίτσας 

15. Άρτα 2006 ○ European Football Week - Special 
Olympics ○ Ποδόσφαιρο (2η θέση)

16. Μεσολόγγι 13-15 Απριλίου 2008 ○ Special 
Olympics Hellas Sixth ○ Ποδηλασία

ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ SPECIAL OLYMPICS
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου  

Ν. Σκουφά
Ψήφισμα στήριξης του αγώνα  

των αγροτών
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Νικολάου Σκουφά εκφράζει την πλή-
ρη υποστήριξή του στα δίκαια αιτή-
ματα του αγροτικού πληθυσμού της 
περιοχής και συμπαραστέκεται αμέ-
ριστα στις αναπτυσσόμενες δίκαιες 
κινητοποιήσεις του.
Η εφαρμογή των διαδοχικών μνημο-
νιακών πολιτικών των προηγούμενων 
και της σημερινής κυβέρνησης βήμα 
το βήμα οδηγεί στην πλήρη εξαφά-
νιση της μικρομεσαίας αγροτιάς. Τα 
αποτελέσματα αυτών των πολιτικών 
είναι ήδη ορατά την τελευταία πεντα-
ετία, σήμερα δε τα νέα μέτρα, η αβά-
σταχτη υπερφορολόγηση, η τεράστια 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, 
η κατάργηση του ΟΓΑ δίνει το τελειω-
τικό χτύπημα στο αγροτικό εισόδημα.
Ο πρόεδρος και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Νικολάου Σκου-
φά καλούν την κυβέρνηση να πάρει 
πίσω το νομοσχέδιο, να ανοίξει έναν 
ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς 

του αγροτικού κόσμου από μηδενική 
βάση. Η αγροτική παραγωγή αποτε-
λεί βασικό πυλώνα ανάκαμψης της 
χώρας, αποτελεί βασική πηγή του 
εισοδήματος των δημοτών μας. Δη-
λώνουμε την πλήρη συμπαράστασή 
μας και καλούμε τους δημότες μας 
για την ενεργή συμμετοχή τους στις 
κινητοποιήσεις των αγροτών και την 
κατανόησή τους για τις όποιες προ-
σωπικές επιπτώσεις από τις κινητο-
ποιήσεις αυτές.

ΤΟ Δ.Σ 
Του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Να υιοθετήσουμε καλές 
πρακτικές γειτονικών Δήμων

Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Δή-
μου Αρταίων πρόσκληση για υπο-
βολή αιτήσεων από πολιτιστικούς 
συλλόγους που έχουν την έδρα τους 
στο Δήμο Αρταίων προκειμένου να 
λάβουν επιχορήγηση το οικονομικό 
έτος 2016.
Γνωρίζουμε τη στενότητα στα οικονο-
μικά των Δήμων και συντασσόμαστε 
με το αίτημά τους για ενίσχυση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όμως, τα 
πενιχρά οικονομικά δεν μπορεί να 

αποτελέσουν λόγο για την οικονομική 
ασφυξία των πολιτιστικών και αθλητι-
κών συλλόγων του χωριού μας.
Είναι κοινοτοπία να υπογραμμίσουμε 
ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός εί-
ναι σημαντικές παράμετροι στη ζωή 
ενός τόπου και αξίζουν να αντιμετω-
πίζονται με την δέουσα σοβαρότητα. 

Σπίτι του Πολιτισμού στο Πέτα
Το περασμένο καλοκαίρι, οι καλοκαι-
ρινές βροχές ανάγκασαν τους συ-
νεργαζόμενους φορείς, Μορφωτικό 
Σύλλογο και Αδελφότητα, να χρησι-
μοποιήσουν το κτήριο που βρίσκε-
ται στο χώρο της εκκλησίας για τις 
«Καλοκαιρινές Συναντήσεις». Ευχα-
ριστούμε και από την εφημερίδα μας 
τον πάτερ Νικόλαο και το εκκλησια-
στικό συμβούλιο γι αυτή την παρα-
χώρηση. 
Το συγκεκριμένο γεγονός ανέδειξε, 
για μια ακόμη φορά, την έλλειψη ενός 
δημοτικού χώρου, αναγκαίου για την 
ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηρι-
ότητας στο χωριό. 
Δεν είναι δυνατόν να προσδοκούμε 
στην ανάπτυξη στοιχειωδών πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων, όπως, για 

παράδειγμα, τη λειτουργία θεατρικών 
και χορευτικών ομάδων, τη στέγα-
ση της χορωδίας, προβολές, ομιλίες 
κ.λπ., χωρίς ένα αξιοπρεπή στεγα-
σμένο χώρο. 
Την έλλειψη αυτή την έχουμε επιση-
μάνει πολλές φορές στις δημοτικές 
αρχές. Δεν θα διστάσουμε να το κά-
νουμε ξανά και ξανά έως ότου δια-
φανεί ειλικρινής προσπάθεια για την 
ίδρυση του «Σπιτιού του Πολιτισμού» 
στο Πέτα.

Αναγκαία η διάκριση…  
των υπηρεσιών!

Χρήσιμο το ΑΤΜ Τράπεζας στο χω-
ριό, δε λέμε. Μήπως, όμως, η διαφή-
μισή του είναι κάπως υπερβολική και 
μπερδεύει τους δημότες για το είδος 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στο 
κτήριο του Δημαρχείου;

B μέρος. Προτάσεις για την ελλαιοκαλλιέργεια
ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι μπορεί να γίνει; Μια πρώτη απάντηση θα 
ήταν: και πάρα πολλά, και τίποτα απολύτως. Επειδή στη 
γεωργία δεν υπάρχουν ακαριαίες αντιδράσεις αλλά μακρό-
συρτες διαδικασίες, οι μεταβολές μοιάζουν με ατμομηχανή 
με 40 βαγόνια που δύσκολα επιταχύνει, δύσκολα φρενάρει 
και θέλει ανοιχτές στροφές. Άρα ξεκινάς κάτι το 2015 για να 
δεις διαφορές μετά από κάποια χρόνια. Να κάνουμε κάποιες 
επισημάνσεις που χωρίς αυτές η κουβέντα δεν θα εδράζεται 
σε στέρεες βάσεις. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Αν και ελλατώθηκε σε μονοψήφιο νού-
μερο ο αριθμός των αγροτών, των αγροτών κατά κύριο λόγο 
επάγγελμα εννοείται, η θέση τους αδυνάτισε. Δηλαδή όσο 
αραίωναν τα σκόρδα, τόσο αδυνάτιζαν. Πρώτος εχθρός του 
αγρότη ο πατέρας του που τεμάχιζε την περιουσία στα τρία, 
στα τέσσερα, στα δυο, ανάλογα του αριθμού των τέκνων 
του. Δέκα στρέμματα ο αγρότης που έμενε στο χωριό να ζή-
σει, δέκα η αδελφή του η δασκάλα, δέκα και ο αδελφός του 
με το μαγαζί.
Απαιτείται αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο. Όλα τα χωράφια 
ένας. Το αγροτικό επάγγελμα είναι ελεύθερο επάγγελμα, και 
ο αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας. Για να πετύχει οικονο-
μικό αποτέλεσμα χρειάζεται η έκταση, η ένταση κεφαλαίου 
με αυτοματισμούς, επενδύσεις σε θερμοκήπια, αγορές μη-
χανημάτων, οργάνων κ.λπ.
Εκτός της αλλαγής στο κληρονομικό δίκαιο, απαιτείται δι-
αχωρισμός των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (51% του 
χρόνου εργασίας και 51% του εισοδήματος απ’ τον πρω-
τογενή τομέα) απ’ τους υπόλοιπους παραγωγούς μη κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες.
Με μια σειρά κινήτρων και αντικινήτρων όπως: μη κάλυψη 
αγροζημιών απ’ τον ΕΛΓΑ, φορολογία αγροτικού εισοδή-
ματος των μη αγροτών, φορολογία τύπου ΕΝΦΙΑ στους 
κατόχους ευκαλλιέργητων εκτάσεων, επιδότηση αγοραπω-
λησιών μεταξύ συνοριτών, και τέλος πάντων ένα πλέγμα δι-
ατάξεων που σιγά – σιγά θα καταστήσει βιώσιμο τον κλήρο 
των επαγγελματιών αγροτών ώστε και εξ’ αυτού του λόγου 
να χοντρύνουν λίγο τα σκόρδα που λέγαμε παραπάνω.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Η ΕΟΚ αρχικά, Ε.Ε. στη συνέχεια, ωφέ-
λησε ή ζημίωσε την Ελληνική Γεωργία η μάλλον όχι η Ε.Ε. 
αλλά οι συμφωνίες που κατά καιρούς κάνανε οι Έλληνες 
Υπουργοί Γεωργίας με την Ε.Ε.
Τα αποτελέσματα δείχνουν απ’ τη μια μεριά έναν ποταμό 
επιδοτήσεων, κι απ’ την άλλη μεριά έναν σωρό ερειπίων. 
α) Που πάνε τα 6 εργοστάσια χυμού στην Άρτα;
β) Που πάνε καμιά δεκαριά συσκευαστήρια;
γ) Που πάνε τα καπνά και μαζί μ’ αυτά τα καπνεργοστάσια;

δ) Που πάνε τα τεύτλα και τα εργοστάσια ζάχαρης;
ε) Που πάνε τα μπαμπάκια και μαζί τους η Πειραϊκή – Πα-
τραϊκή, το Αιγαίον, ο Λαναράς, η Βέτλανς Νάουσα, κ.λπ.; 
στ) Σε τίνος χέρια είναι η συνεταιριστική Δωδώνη με το γάλα;
ζ) Τι φτιάχνει ο συνεταιρισμός Πέτα; Υπάρχει Ένωση ΕΑ-
ΣΑΦ; 
η) Που πάει ο Στ. Γ. Έρευνας Καλοβάτου; Το ΚΕΓΕ Κ/κιών 
λειτουργεί; 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η: Μπορεί να ζήσει κάποιος με 100 μερο-
κάματα το χρόνο; Μάλλον όχι. Η Ε..Ε σωστά κατά τη γνώμη 
μου έχει ως μέτρο την 1 Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 
ΜΑΕ) τις 1.750 ώρες ετησίως. Αν το αναλύσουμε σημαίνει 
είτε 250 μεροκάματα από 7 ώρες, είτε 300 από 6 ώρες.
Στην Ελαιοκαλλιέργεια υπάρχει το σχεδόν νεκρό 5μηνο Μα-
ΐου – Σεπτεμβρίου χοντρικά. Άρα σ’ αυτό το διάστημα θα 
πρέπει να βρεθεί λύση, είτε εντός γεωργίας αν υπάρχει δι-
αθέσιμο έδαφος, είτε εκτός. Για παράδειγμα: οι Ζακυνθινοί 
και οι Κρητικοί το καλοκαίρι έχουν το αμπέλι και τον τουρι-
σμό. Η μονοκαλλιέργεια ποτέ δεν είναι καλή. μια σοδειά το 
χρόνο. Κι αν δεν υπάρξει σοδειά; Αν δεν έχει καλή τιμή; Με 
όλα τους τα προβλήματα η κτηνοτροφία και τα θερμοκήπια, 
ζούνε ακόμα κι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διαρκή 
απασχόληση και στα έσοδα μικρών ποσών αλλά σε περισ-
σότερες της μια δόσης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η: Ναι με η ελιά είναι δένδρο τέρας προ-
σαρμογής. Επιβιώνει απ’ τη θάλασσα ως τα 700 μέτρα στην 
Αράχοβα Παρνασσού, απ’ την Κρήτη ως τις Σέρρες που 
έχουν 7 λιοτρίβια. Οι Μωραΐτες τα ψαχνά χωράφια τα έβα-
ζαν στάρια να φάνε καλαμπόκια και τριφύλλια για ζωοτρο-
φές και στα πρανή καταδικάζονταν οι ελιές και τα αμπέλια. Σ’ 
εμάς οι ελιές μπήκαν παντού, όχι σωστά πάντα. Τι μέγεθος 
καρπού μπορεί να δώσει η κονσερβολιά κατάκορφα; Μόνο 
λαδολιές μπαίνουν εκεί. Πόσους ψεκασμούς θέλει η προ-
βληματική στο κυλοκόνιο κονσερβολιά στις ρεματιές και τα 
υγρά χαμηλώματα;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η: Για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή την 
πληρώνει το Πέτα. Απ’ το Πέτα πέρασε η πρώτη εθνική 
οδός και η σημερινή οδός. λοιπόν με δύο λίμνες το Πέτα 
δεν ποτίζεται. Όλο ο κάμπος της Άρτας έχει κάπου 13.000 
γεωτρήσεις. Παγκόσμια πρωτοτυπία. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6Η: Ως φοιτητής εντελώς λαθεμένα διδά-
χτηκα ότι ένα καλό προϊόν και παράλληλα φτηνό, περπατάει 
αυτόματα στην αγορά. Ζητιέται. Στην πράξη με το ESPINO 
προϊόν της Εσπερίδας είδα άλλα πράματα. Αν δεν έχεις το 
δικό σου δίκτυο διανομής, αλλά η διανομή είναι σε άλλα χέ-
ρια της 3 Ε (βλέπε Coca Cola) δεν έχεις ελπίδα.
Άμα τα Ελληνικά λάδια κι οι ελιές κρέμονται στους Ιταλούς 
δια τα περαιτέρω, τότε θα περιμένουμε τυχαίες χρονιές 

σαν την περσινή που δεν είχε παραγωγή η Ιταλία μπας και 
δούμε λογικότερες τιμές. Τα δίκτυα διανομής μας παίζουν 
και στην έδρα μας, βλέπουμε μαρούλια από Γαλλία (μέσω 
Carfur) ή οτιδήποτε απ’ όλο τον κόσμο με τα LIDL (όσπρια 
Μεξικού, ψωμί άγνωστης προέλευσης, κ.λπ.)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η: Ρωτήστε οποιονδήποτε έφηβο σερνικό 
ή θηλυκό πριν τα 20, τι επάγγελμα θα ήθελε να εξασκήσει. 
Αν βρείτε έστω έναν στα 200 να λέει αγρότισσα ή αγρότης 
φέρτε τον να τον κάνουμε άγαλμα. Ούτε ένας. Επομένως το 
αγροτικό επάγγελμα ως αναγκαστική λύση κι όχι ως επιλογή 
είναι η αιτία σειράς από παρενέργειες. 
• Αισθάνεται από χέρι αποτυχημένος αφού δεν βρήκε άλ-

λες επαγγελματικές διεξόδους. Φυσικά όλα γύρω του το 
ίδιο τονίζουν. Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς κάποιον πρώτα 
τον ξεφτιλίζεις: Οι ταινίες με τον Κώστα Χατζηχρήστο τον 
βλάχο, ο Τραμπάκουλας του Χάρυ Κλυν, το δεν ξαναβό-
σκω άλλες βουβάλες του Μηλιώκα, το άει να φυλάξεις γί-
δια του δάσκαλου στην λάθος απάντηση του μαθητή. 

Φυσικά την ίδια ώρα τα αμερικάνικα που χρειάζονταν την 
κτηνοτροφία, τον γελαδάρη τον κάου-μπόυ τον εμφάνισαν 
παλληκαρά με άλογο 7 μέτρα και ασημένια πιστόλια, καπέ-
λο ιδιότροπο, τζην και τα ρέστα.
• Δύσκολα αποδέχεται δικές του ευθύνες: Πάντα φταίει κάτι 

άλλο, ο καιρός, ο Θεός, το άτιμο το τρακτέρ που άναψε 
ενώ ο ίδιος δεν έλεγξε το ψυγείο αν έχει νερό, τα «νο-
θευμένα φάρμακα» άσχετα αν ποτέ του δεν διάβασε τις 
ετικέτες τους.

• Συνήθως έχει αρνητική διάθεση σε νέους θεσμούς: προ-
σκολλάται στα πατροπαράδοτα. Είναι γνωστό τι έκανε το 
Ισραήλ το 1948 με τους αγρότες.

• Ο μιμητισμός σ’ ότι παραδέχεται ότι του ανεβάζει το πρε-
στίζ, π.χ. το ουίσκι που ονόμασε αγροτικό κατ’ ευφημι-
σμόν και δυστυχώς ούτε παράγει ο ίδιος.

Τελικά όπως γίνεται αντιληπτό γι’ αυτό αρχικά στο ερώτημα 
τι μπορεί να γίνει, απάντησα από πάρα πολλά έως τίποτα.
Αν πραγματικά θέλουμε, όχι μόνο την ελιά, αλλά γενικά τον 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας θα πρέπει να πιάσουμε 
το νήμα του κουβαριού απ’ την αρχή και ν’ απαντήσουμε 
άμεσα σε σωρό προβλημάτων με τρόπο καθαρό σαφή κι 
όχι ημίμετρα.
Τι αγρότες θέλουμε. Πως θα τους επιμορφώνουμε συνέχεια. 
Τι επιτόκια θα έχει ο αγροτικός τομέας. Με τι υποδομές θα 
δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Πως θα καρπωθούν την υπε-
ραξία της πρώτης ύλης που βγαίνει στο χωράφι τους. κ.λπ., 
κ.λπ., κ.λπ. 

Με αφορμή την ελαιοκαλλιέργεια, διάσπαρτες σκέψεις…
του Οδυσσέα Δήμου, Γεωπόνου 

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας δημοσιεύτηκε το πρώτο μέρος της εισήγησης του Οδυσσέα Δήμου που περιέγραφε την κατάσταση στον τομέα της 
ελλαιοκαλιέργιας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται προτάσεις για την καλλιέργεια της ελιάς. 
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Απάντηση του Δημάρχου Ευστάθιου Γιαννούλη σε άρθρο  
του Άγγελου Παπασπύρου

Απάντηση στις αιτιάσεις του  
κ. Άγγελου Παπασπύρου στο 173  

φύλλο της εφημερίδας «Τα νέα του Πέτα»

 Του Δημάρχου Ευστάθιου Γιαννούλη 
Ειλικρινά, δεν σκόπευα να ανοίξω αλληλογραφία με τον 
κ. Παπασπύρου Άγγελο, αλλά για να μην πιστέψει ότι 
αποδέχομαι τις δοξασίες και επειδή το επιζητούν έντονα 
και οι δημότες μου, ας πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή.
Κύριε Παπασπύρου, πού είστε δημότης εδώ και εξή-
ντα χρόνια; Στην Αργυρούπολη; στην Πετρούπολη; Στα 
Πετράλωνα; Στο Πέτα πάντως δεν είστε. Ούτε εσείς εί-
στε ούτε η οικογένειά σας. Σε ποια απογραφή κ. Πα-
πασπύρου των τελευταίων δεκαετιών απογραφήκατε 
στον τόπο καταγωγής σας για να βοηθήσετε το Πέτα; 
Σε καμμιά!
Παρουσιάζεστε στο Πέτα ως επισκέπτης 10-15 μέρες το 
χρόνο γιατί αυτό είστε, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, και επί μονίμου 
βάσεως η τακτική σας είναι η αρνητική κριτική, ο λαϊκι-
σμός, και η δημιουργία εντυπώσεων.
Δεν έρχεστε όπως όλοι οι ετεροδημότες, που έχουν 
αγωγή και αρχοντιά, για να χαιρετήσουν τους συγχω-
ριανούς τους, να κουβεντιάσουν φιλικά, να αναπολή-
σουν τα περασμένα, να πιουν τον καφέ τους στην όμορ-
φη πλατεία του Πέτα ή στις σύγχρονες καφετέριες του 
μνημείου των πεσόντων.
Ξέρετε όμως κ. Παπασπύρο, οι Πετανίτες είναι έξυπνοι 
και υπερήφανοι και τις περισσότερες φορές διασκεδά-
ζουν με τις θυμοσοφίες σας.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τους γνωρίζω καλύτερα. 
Γιατί εγώ δεν δραστηριοποιούμαι στην Αργυρούπολη 
αλλά εδώ και πολλά χρόνια, είτε σαν επιχειρηματίας είτε 
σαν Δήμαρχος, ζω κοντά στον Πετανίτη, λέμε καθημερι-
νά καλημέρα και γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόμα-
τα τους καταλαβαίνω και με καταλαβαίνουν. Γνωρίζω τα 
προβλήματά τους και καθημερινά με πενιχρά μέσα σε 
μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, προσπαθώ να τα επιλύσω. Εγώ κ. Παπασπύρου, 
επιτάσσομαι στα θέλω των Πετανιτών και γενικότερα 
των δημοτών μου και μόνο σε αυτά. Αυτούς ακούω, αυ-
τούς συμβουλεύομαι και αυτούς υπηρετώ.
Κάνοντας σήμερα με αφορμή όλες αυτές τις ανακρίβειές 
σας, μια σύντομη αναφορά στα 5 χρόνια του «Καλλι-
κρατικού» Δήμου μας, παρότι εντάξαμε έργα πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε έτοιμα για ένταξη αλλά 
τόσα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με την 
διοικητική μεταρρύθμιση τον «Καλλικράτη». Και σ’ αυτό 
συμφωνούμε κ. Παπασπύρου.
Ένα νόμο στον οποίο πολλοί από μας πιστέψαμε και 
στον οποίο ακουμπήσαμε όλες τις ελπίδες για μια Δι-
οικητική Μεταρρύθμιση, η οποία ήταν αναγκαία για τη 
χώρα μας και θα μετέτρεπε τους δήμους μας σε δήμους 
οικονομικά, τεχνικά, διοικητικά, αυτόνομους, ικανούς να 
παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον Δημότη.
Δίνονταν τότε πολλές διαβεβαιώσεις, ακούγονταν πολ-
λά λόγια για ενίσχυση των πόρων για αποκεντρωμένη 
διοίκηση και πολλά που μας έκαναν να αισιοδοξούμε, 
ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα αλλάξουν. 
Και οι υποσχέσεις για ενίσχυση των δήμων έφεραν μει-
ώσεις.
Στα Τακτικά έσοδα κατά 60% μείωση 
Στις Μικροεπενδύσεις την λεγόμενη ΣΑΤΑ την οποία 
χρησιμοποιούμε για μικρά έργα. Μείωση 80%. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια απουσία κάθε Επιχειρησια-
κού προγράμματος όπως το παλαιό ΕΠΤΑ και το με-

ταγενέστερο «Θησέας» από το οποίο οι Δήμοι απορ-
ρόφησαν με ευκολία 5.540.946,00 ευρώ την τελευταία 
τετραετία.
Όπως καταλαβαίνετε με μόνη πηγή χρηματοδότησης το 
ταλαιπωρημένο και απαιτητικό ΕΣΠΑ η προσπάθεια για 
εξεύρεση πόρων ήταν σχεδόν αδύνατη.
Τα βάζετε, θέλοντας να κατηγορήσετε και γι’ αυτό εμέ-
να, με τον Καλλικράτη κ. Παπασπύρου, σαν να τον θέ-
σπισα εγώ, σαν να έκανα εγώ τις μειώσεις των πόρων. 
Εσείς υπηρετήσατε ως Δημοτικός Σύμβουλος σε δήμο 
της Αθήνας, δεν γνωρίζετε ότι οι Δήμαρχοι δεν νομο-
θετούν, αλλά εφαρμόζουν τους νόμους. Εσείς πάλι δεν 
μπορείτε, στην Αθήνα ζείτε, να πεταχτείτε μέχρι τη Βου-
λή των Ελλήνων και να νουθετήσετε τους Βουλευτές να 
καταργήσουν τον Καλλικράτη και να τον ξαναφτιάξουν 
σύμφωνα με τις δικές σας υποδείξεις, αφού δεν σας 
αρέσει. Εγώ τουλάχιστον είχα και έχω ξεκάθαρη άποψη 
και η οποία είναι ακόμη αναρτημένη σε όλα τα site.
Ο Δήμος μας στα χρόνια της λειτουργίας του κινήθηκε 
σε ένα αβέβαιο, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό περι-
βάλλον. Οι αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί δεν 
συνοδεύονται με τους ανάλογους πόρους. Η ύφεση 
που ξεπερνά κάθε προηγούμενο και κάθε πρόβλεψη, 
δεν μπορούσε και δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη 
καμιά δομή του Ελληνικού κράτους. 
Υπονομεύει κάθε σχεδιασμό και αυτό το βιώνουμε όλοι 
μας, όταν σχεδόν κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε ημέ-
ρα, κάθε ώρα ανατρέπονται Νόμοι, Αποφάσεις, Δομές 
που μετρούν πολλά χρόνια ζωής.
Και εάν προστεθούν σε όλα αυτά και τα λειτουργικά 
προβλήματα εγκατάστασης των υπηρεσιών λόγω μη 
ύπαρξης Δημαρχείου καταλαβαίνετε πόσο κόπος χρει-
άστηκε για να στήσουμε και να κρατήσουμε όρθιο και 
ζωντανό αυτόν τον Δήμο.
Από την πλευρά μας καταβάλλαμε κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες τη 
μεταβατική περίοδο και κατά γενική εκτίμηση το πετύ-
χαμε αυξάνοντας τη λειτουργικότητα και την αποδοτικό-
τητα των υπηρεσιών, περιορίζοντας παράλληλα το λει-
τουργικό κόστος κατά αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Και γίνεται αμέσως κατανοητό, μέσα από τις δύσκολες 
στιγμές για την χώρα μας, πόσο μεγάλη προσπάθεια 
καταβάλλαμε ώστε να ανταποκριθούμε σε όλες τις υπο-
χρεώσεις μας, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα 
των υπηρεσιών, χωρίς φυσικά, να επιβαρύνουμε ούτε 
μια δραχμή τους δημότες μας.
Βέβαια, ακόμη και σήμερα, αντιμετωπίζουμε μεγάλα 
προβλήματα, καθώς δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι αρμο-
διότητες και ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων που 
προβλέπει ο «Καλλικράτης».
Για παράδειγμα, 200 αρμοδιότητες έρχονται άμεσα 
στους Δήμους, χωρίς φυσικά τους ανάλογους πόρους 
και το ανάλογο προσωπικό. 
Ο δρόμος που πατάμε όπως καταλαβαίνετε δεν είναι 
στρωμένος με ροδοπέταλα.
Ο Δήμος μας έχει προβλήματα που απαιτούν λύσεις και 
δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ και οι συνερ-
γάτες μου, αγωνιζόμαστε σκληρά για τη βελτίωσή του 
σε όλα τα επίπεδα και τα πρώτα αποτελέσματα ήδη 
έχουν έρθει. 
Τίποτα όμως αγαπητοί φίλοι δεν είναι τυχαίο. 
Τίποτα πλέον δεν μας χαρίζεται.
Για όλα χρειάζεται συστηματική δουλειά, μεγάλη προ-
σπάθεια και καθημερινός αγώνας. 
Σ’ αυτές τις δυσλειτουργίες και την γενικότερη οικονομι-

κή αδυναμία της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, αν προστεθεί 
και το βάρος παλαιότερων 
υποχρεώσεων, μπορείτε 
να φανταστείτε την μεγάλη 
προσπάθεια που απαιτήθη-
κε, για να αισθάνομαι ικα-
νοποιημένος γι’ αυτά που 
καταφέραμε μέχρι σήμερα.
Όλα αυτά δεν αποτελούν, 
βεβαίως, εύκολες δικαιο-
λογίες. Δεν προσπαθώ να 
δικαιολογήσω κάτι, την πραγματικότητα αναφέρω. Κι-
νούμενοι, συνεπώς, μέσα σε αυτό το γενικό περιβάλ-
λον, κάτω από συνθήκες που οι άλλοι διαμόρφωσαν, 
οφείλαμε να λειτουργήσουμε με τον πιο δυναμικό και 
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και το κάναμε. 
• Η σύνταξη και ψήφιση καινούργιων κανονισμών 

(Ύδρευσης, Καθαριότητας, Κανονισμό λειτουργίας 
πλατειών και πεζόδρομων).

• η αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού
• η αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού,
• η επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης,
• η διαχείριση των αποβλήτων, Υγρών και Στερεών,
• η εξυπηρέτηση όλων των Δημοτών στον τόπο κα-

τοικίας των,
• η αντιμετώπιση της καθημερινότητας
• η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης 
αποτέλεσαν για μας προτεραιότητα.
Σε άλλο σημείο της εφημερίδας κ. Παπασπύρου με κα-
τηγορείτε ότι δεν γίνονται έργα στον Δήμο.
 Σε συμβουλεύω λοιπόν όταν επισκεφτείς το Πέτα να 
είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις σημάνσεις, το Πέτα 
σκάβεται ολόκληρο για δεύτερη φορά μέσα στα τέσσε-
ρα χρόνια και εσύ αγαπητέ Άγγελε, δεν είδες τίποτε? 
λυπούμαι ιδιαίτερα γι’ αυτό. 
Κάτω από δύσκολες για τον τόπο μας συνθήκες στο Δή-
μος μας εκτελούνται μεγάλα έργα. Όπως:
Αντικαταστάσεις, δικτύων ύδρευσης, έργα αποχέτευσης 
και βιολογικού καθαρισμού, πλατείες, Παιδικοί Σταθμοί, 
δρόμοι... Και όσο και να θέλεις να λαϊκίσεις λέγοντας ότι 
υπήρχαν οι μελέτες, να σε πληροφορήσω ότι οι μελέτες 
ολοκληρώθηκαν και πληρώθηκαν από την σημερινή 
Δημοτική Αρχή. Ενώ οι εντάξεις των έργων σε προ-
γράμματα και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης που 
αποτελούν και το σημαντικότερο βήμα για την υλοποίη-
ση των έργων έγιναν από την σημερινή Δημοτική Αρχή. 
Το ίδιο ισχύει και για τις δημοπρατήσεις των έργων που 
έγιναν επί θητείας μου και στην ιστοσελίδα του δήμου 
υπάρχει ενημερωτικό υλικό που αφορά τις λεπτομέρει-
ες όλων των έργων. Και εγώ θα ευχόμουνα αγαπητέ, 
να υπήρχε σε εξέλιξη κάποιο μεγάλο έργο στο Πέτα 
όταν ανέλαβα Δήμαρχος θα με διευκόλυνε πολύ, αλλά 
δυστυχώς δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα… Και συμβι-
βάστηκα με αυτό και κάθισα και δούλεψα και έτρεξα και 
διεκδίκησα. Καλό είναι λοιπόν να προσέχεις τι γράφεις 
διότι όπως είπαν και οι Λατίνοι τα scripta manenta τα 
γραπτά μένουν. 
Να σου θυμίσω λοιπόν κ. Παπασπύρου ότι τα τελευταία 
χρόνια εντάχθηκαν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα δεκά-
δες έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ με βασικότερα.
Η Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Πέτα 
προϋπολογισμού 4.040.000,00 ευρώ ολοκληρώθη-
κε δίνοντας οριστική λύση και στα χρόνια προβλήματα 
ύδρευσης του Πέτα αλλά και των οικισμών Κλειστού, 
Νεοχωρακίου και με την αντικατάσταση αγωγού δίνου-

Τ ο κείμενο που ακολουθεί είναι απάντηση του Δημάρχου Ν. Σκουφά κ. 
Ευστάθιου Γιαννούλη σε κείμενο του Άγγελου Παπασπύρου με τίτλο 
«Πέτα: Η μικρή μας πόλη μαραζώνει».

Το κείμενο του Ά. Παπασπύρου δημοσιεύτηκε στο φύλλο 173 της εφημερίδας 
και περιείχε μια κριτική προσέγγιση της εφαρμογής του «Καλλικρατικού» νό-
μου, ειδικότερα τις επιπτώσεις στο Δήμο μας, καθώς και αναφορά στη βαθειά 
οικονομική κρίση και την αίσθηση εγκατάλειψης και οικονομικού μαρασμού 
που αποπνέει το χωριό μας.
• Σημείωση-παράκληση από τη σύνταξη των Νέων του Πέτα.
Τα Νέα του Πέτα με ευχαρίστηση δημοσιεύουν ενυπόγραφα κείμενα. Μάλιστα, 
θεωρούν τιμητική την επιλογή του Δημάρχου του Δήμου μας να δημοσιεύει τις 
απόψεις του στην εφημερίδα μας. 

Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι ο περιορισμένος χώρος 
της εφημερίδας, δεν προσφέρεται για υπερβολικά εκτενή κείμενα, ιδιαίτερα 
όταν το μεγαλύτερο μέρος από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κειμένου 
που μας απέστειλε ο κ. Δήμαρχος (σχεδόν 3.000 λέξεις), μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι αναγνώστες να το διαβάσουν σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 
με τίτλο «Δημιουργούμε το σήμερα-Σχεδιάζουμε το μέλλον». 
Τέλος, ενώ η εφημερίδα μας με ευχαρίστηση προβάλλει την παράθεση από-
ψεων που ενδεχομένως είναι αντικρουόμενες, δεν ενθαρρύνει αντιπαραθέσεις 
που προσλαμβάνουν προσωπικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν περιέχονται υπο-
τιμητικές και προσβλητικές εκφράσεις για συνεργάτες και αρθρογράφους (για 
παράδειγμα, εκφράσεις όπως «προκαλεί θυμηδία»). 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 9

με λύση και στην περιοχή Αμφιθέας, Αγίων Αναργύρων. 
Κατασκευή αγωγού για την ύδρευση του Αγίου Δημη-
τρίου και κατασκευή αγωγού για την ύδρευση των Άνω 
Αγίων Αναργύρων προϋπολογισμού 105 000 ευρώ.
Τοποθέτηση πιεστικών για την ύδρευση των οικισμών 
της Τ.Κ. Μαρκινιάδας, στους υδατόπυργους της Ακρο-
ποταμιάς και της Αγίας Παρασκευής και εγκατάσταση 
νέου μοτέρ στο αντλιοστάσιο του Αγίου Γεωργίου της 
Μεγάρχης κλπ.
Ο Βιολογικός Καθαρισμός και η Αποχέτευση για το 
Πέτα, τον Άγιο Δημήτριο, το Κομπότι και τις Σελλάδες 
προϋπολογισμού 18 541 930,63 ευρώ, ολοκληρώνεται 
χωρίς προβλήματα. Ο βιολογικός κατασκευάστηκε ενώ 
οι εργασίες της αποχέτευσης έχουν φθάσει στο 80% 
περίπου.  Παράλληλα έχουν προχωρήσει όλες οι δια-
δικασίες και δημοπρατήθηκαν τα φρεάτια συνδέσεων.
Ο Βιολογικός Καθαρισμός και η Αποχέτευση για τη 
Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Νεοχώρι - Παχυκάλαμος - 
Ακροποταμιά) προϋπολογισμού 15.500.000,00 ευρώ., 
δημοπρατείται με την έναρξη του Νέου ΕΣΠΑ. 
Και χρειάστηκε αγαπητοί συνδημότες σκληρός αγώνας 
και μεγάλη προσπάθεια τόσο για την ένταξη, αλλά και 
για την αποφυγή απένταξης όλων αυτών των έργων 
όπως έγινε με άλλους μεγαλύτερους Δήμους στα πλαί-
σια της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 
Πιστέψτε με δεν ήταν εύκολο.
Δημοπρατηθήκαν τα δίκτυα ακαθάρτων των οικισμών 
Αγίας Παρασκευής Προϋπολογισμού 2.097.560,98 
€. και Κολομοδίων - Ανθοτόπου Προϋπολογισμού 
2.903.718,61 €. που εντάχτηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
2014-2020.
 Με προϋπολογισμό 1.645.000,00 €. δημοπρατείται η 
επέκταση του βιολογικού στο Νεοχωρίου (3η γραμμή) 
με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας. 
Εντάχθηκε στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 
2007-2013» και δημοπρατήθηκε και ολοκληρώνεται η 
κατασκευή πεζοδρομίου από το Νεοχώρι προς την Πα-
χυκάλαμο προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ.
Εντάχθηκε στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 
2007-2013» δημοπρατήθηκε και ολοκληρώνεται η κα-
τασκευή μονοπατιού από το Περιβαλλοντικό Κέντρο 
Αράχθου, από τα κτίρια δηλαδή της Κόπραινας μέχρι το 
Φάρο προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ.
Στο ίδιο πρόγραμμα το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
αλιείας 2007-2013» εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και 
ολοκληρώνεται η διαμόρφωση και ανάπλαση κοινο-
χρήστων χώρων οικισμού Κομμένου προϋπολογισμού 
360.000 ευρώ. 
Τέσσερα ακόμη έργα εντάχθηκαν στο «Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Προσέγγισης 2007-2013» με ενδιάμεσο 
φορέα την ΕΤΑΝΑΜ:
α) Αποκατάσταση αγωγών τάφρων και κατασκευή αγω-
γών ΔΕ Κομποτίου προϋπολογισμού 103.349,98 ευρώ 
το οποίο ολοκληρώθηκε.
β) Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας πεδινής περιοχής Κο-
μποτίου προϋπολογισμού 95000 ευρώ το οποίο δημο-
πρατήθηκε και ολοκληρώθηκε. 
γ) Βελτίωση αγροτικών δρόμων προς γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις ΔΕ Κομποτίου προϋπολογισμού 97500 ευρώ. 
δημοπρατήθηκε και ολοκληρώθηκε κατά το ήμισυ.
δ) «Καθαρισμός χειμάρρων και στραγγιστικών αυλα-
κών Κομποτίου» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ. 
δημοπρατήθηκε και ολοκληρώθηκε. 
Στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013» ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEANDER” εντά-
χθηκε, δημοπρατήθηκε και εκτελέσθηκε η «Διαμόρφω-
ση χώρου υπαίθριας αναψυχής στην παραποτάμια 
περιοχή της Κομποτίου» συνολικού προϋπολογισμού 
75000,00 ευρώ.
Στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013» εντάχθηκε, 
δημοπρατήθηκε και εκτελείται το έργο «Βελτίωση αγρο-
τικού δρόμου από δημοτικό δρόμο Πέτα – Νεοχωρακί-
ου προς θέση Καραμούτσι και περιοχή Δάφνες. Συνο-
λικού προϋπολογισμού 325000 ευρώ.
Δημοπρατήθηκε επίσης η «Αναπαλαίωση κτιρίου στο 
Κομμένο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με 
προϋπολογισμό 160.000,00 ευρώ.
Δώσαμε μάχη για να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προ-
βλήματα ύδρευσης που αντιμετώπιζαν τα χωριά μας 
και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την επίλυση των 
προβλημάτων κυρίως του ορεινού όγκου που παρότι 
κάναμε πολλές παρεμβάσεις συνεχίζουν να έχουν μι-
κροπροβλήματα. 

Παραλάβαμε αυτές τις μέρες την μελέτη και έχουμε ολο-
κληρωμένη πρόταση για ένταξη του έργου αυτού στο 
νέο ΕΣΠΑ και αφορά το, Ζυγός, Μαρκινιάδα, Μέγκλα, 
Γκένια και Μελάτες.
Η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στον Ανθότοπο συ-
νεχίζεται με επιτυχία και τα παιδάκια του Πέτα έχουν 
ήδη μεταφερθεί και χαίρονται έναν σύγχρονο και ασφα-
λή Παιδικό Σταθμό. Προϋπολογισμού 324071 ευρώ. 
Ολοκληρώθηκε η προμήθεια σύγχρονου υποστηρικτι-
κού εξοπλισμού για τα Τμήματα Ένταξης έξι (6) σχολεί-
ων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, 
στον οποίο περιλαμβάνονται διαδραστικοί πίνακες δι-
δασκαλίας, μαγνητικοί πίνακες, φορητοί Η/Υ, δάπεδα 
δραστηριοτήτων, μουσικά όργανα κ.α. 
Ολοκληρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής του Πέτα.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα GRETA σε 
συνεργασία με τους Ιταλούς εταίρους
Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες μελέτες για την αδειο-
δότηση και λειτουργία του νέου Κοιμητηρίου Πέτα. 
Ολοκληρώθηκε, παραλήφθηκε και παραδόθηκε στην 
Τοπική Κοινωνία η «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ της ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού 319.800,00 ευρώ. 
Ενώ, ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας πραγ-
ματοποιήθηκε με την «Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά» προϋ-
πολογισμού 758.295,00 ευρώ και την τοποθέτηση 500 
κάδων και φυσικά όλα αυτά χωρίς να επιβαρυνθούν οι 
Δημότες ή ο Δήμος. Ενώ για τις ανάγκες του Δήμου αγο-
ράστηκαν δυο μικρά αγροτικά αυτοκίνητα.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή το 5χ5 του Κομμένου και 
παραδόθηκε για χρήση. 
Παραδόθηκε επίσης το γήπεδο Μεγάρχης με ανακατα-
σκευή των αποδυτήριων και φυσικό χλοοτάπητα αποτε-
λεί στολίδι για την περιοχή. 
Το ίδιο ισχύει και για το γήπεδο Κυράτσας και Νεοχωρί-
ου όπου έγινε ανακατασκευή και τοποθέτηση κερκίδας.
Τοποθετήθηκαν σε όλες τις Τοπικές κοινότητες γραμμα-
τοθυρίδες αίτημα πολλών ετών.
Η εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Συκεών βρί-
σκεται πλέον σε τελικό στάδιο και σύντομα μια μεγάλη 
επιχείρηση θα ενεργοποιηθεί δημιουργώντας 50 θέσεις 
εργασίας και πολλά έσοδα για το δήμο μας. 
Η αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων για την κατα-
πολέμηση της ανεργίας από το Δήμο μας όπως το πρό-
γραμμα Κοινωφελούς εργασίας, το πρόγραμμα ΤΟΠΕ-
ΚΟ, το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ, οι συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και μίσθωσης έργου καθώς και το πρόγραμμα 
για ανέργους άνω των 55 ετών δημιούργησαν θέσεις 
εργασίας και έδωσαν την δυνατότητα σε πολλούς συν-
δημότες κάθε ηλικίας να απασχοληθούν παίρνοντας οι-
κονομική ανάσα, σαφώς και δεν ήταν τυχαία. 

 � Το «Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων» που 
υπήρξε σημαντική βοήθεια για αρκετούς δημότες 
στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

 � Οι εξετάσεις μυοσκελετικών παθήσεων (σκολίωση 
- κύφωση - λόρδωση κ.α.) σε όλα τα σχολεία του 
Δήμου.

 � Η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γε-
νική Γραμματεία Δία βίου Μάθησης με σκοπό την 
υλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων.

 � Το μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) για τη 
διοργάνωση τριών (3) ιστορικών επιστημονικών 
συνεδρίων στο Πέτα, στο Κομπότι και στο Κομμένο 
και η επιτυχής διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου 
με θέμα τον «Φιλελληνισμό» που έγινε αρχές Ιου-
λίου του 2013. 

 � Η παροχή υπηρεσιών ασύρματου ΙΝΤΕΡΝΕΤ σε 
όλα τα Αγροτικά Ιατρεία που έδωσε τη δυνατότητα 
στους Ιατρούς να συνεχίσουν ομαλά την συνταγο-
γράφιση.

 � Η δημιουργία σύγχρονου Αγροτικού Ιατρείου για 
την εξυπηρέτηση της Δ.Κ. Νεοχωρίου.

 � Τα καλοκαιρινά μπάνια και άλλα πολλά
δείχνουν την ευαισθητοποίηση του Δήμου μας για 
τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Είναι έτοιμες οι μελέτες για το Νταμάρι, την Κορακο-
φωλιά, τον Κεντρικό δρόμο Νεοχωρίου, την πλα-
τεία Αγίας Παρασκευής, την πλατεία Μεγάρχης, την 
πλατεία Συκεών, τους Κόμβους Κομποτίου, το Πάρ-
κο Σελλάδων, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
στο Πέτα κλπ 

Ενώ για ένταξη στείλαμε στο Υπουργείο Υποδομών 
τον εγκιβωτισμό όλων των τσιμενταυλακών της ΔΕ 
Άραχθου, τον εγκιβωτισμό του ρέματος Κατσαρέλο, το 
χοροθέατρο Νταμάρι καθώς επίσης και το Αλιευτικό κα-
ταφύγιο της Κόπραινας. 
Από την Περιφέρεια Ηπείρου ολοκληρώθηκαν οι διαδι-
κασίες για την κατασκευή του Κόμβου Νεοχωρίου και 
του δρόμου Περάνθη - Κομπότι ενώ με φυσιολογικούς 
ρυθμούς προχωρά η μελέτη για Αλιευτικό καταφύγιο 
στο Πλατανάκι.
Φροντίζουμε το νοικοκύρεμα του Δήμου κάνοντας δι-
ανοίξεις δρόμων, κατασκευή τοιχίων, τεχνικά όμβριων 
υδάτων, αναπλάσεις σε πολλά σημεία του Δήμου, βελ-
τίωση αγροτικής και εσωτερικής οδοποιίας, με σεβασμό 
πάντα τη φυσιογνωμία του τόπου μας.
Στάσεις λεωφορείων, παγκάκια, κάτοπτρα, προστατευ-
τικά κάγκελα, σημάνσεις, διαγραμμίσεις δρόμων, κάδοι 
σκουπιδιών, καθαριότητα, συντήρηση πρασίνου και 
γηπέδων.
Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού μεταφορά βαρέων αντι-
κειμένων και εκάτονταδες μικρά έργα που υλοποιήθη-
καν αποτελούν την άμεση και δραστική παρέμβαση του 
Δήμου σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και 
σε όλη την έκταση και των 14 Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων. 
Ενώ η τοποθέτηση ΑΤΜ για την εξυπηρέτηση των 
δημοτών στο Πέτα και το Νεοχώρι τώρα με τα Capital 
Control έδειξε πόσο έξυπνη και χρήσιμη ήταν.
Υλοποιήθηκαν τα περισσότερα ενώ δεκάδες άλλα προ-
γραμματίστηκαν, πολλά από τα οποία βρίσκονται στο 
στάδιο της υλοποίησης, της συμβατοποίησης ή της δη-
μοπράτησης.
Τα έργα μας είναι ο σύμμαχος της αλήθειας.
Στη συνέχεια του δημοσιεύματός σας και με τρόπο λιγά-
κι κουτοπόνηρο όπως λέμε εμείς στα χωριά μας, προ-
σπαθείτε να κολακεύσετε δυο πρώην Δημάρχους του 
Πέτα, προφανώς ψάχνοντας για συμμάχους στα δικά 
σας θέλω, θεωρώντας τους αφελείς. Μάλλον κ. Παπα-
σπύρο αγνοείς ότι όλοι οι Δήμαρχοι, πρώην και νυν, 
αγωνιούν και αγωνίζονται για το καλύτερο του δήμου 
και δημοτών τους. Εδώ όμως παρότι δεν είμαι από το 
Πέτα, να επισημάνω σε εσένα τον Πετανίτη ότι υπήρξε 
και άλλος δήμαρχος στο Πέτα, 8 χρόνια, που μάλλον 
στην βιασύνη σου τον ξέχασες ή δεν σου είναι αρεστός.
Ακόμα και για το διεθνές συνέδριο με θέμα τον Φιλελ-
ληνισμό εσύ ο άνθρωπος του πνεύματος με ξάφνιασες. 
Δεν σου άρεσε λες. Το παρακολούθησες; Γιατί εγώ επί 
τρεις ημέρες δεν σε είδα πουθενά. Ένα συνέδριο που 
συγκέντρωσε πανεπιστημιακούς από όλον τον κόσμο, 
που γύρισαν στις χώρες τους και μιλούσαν για το Πέτα 
και που άφησαν παρακαταθήκη ένα σύγγραμμα που 
στολίζει τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας, των πανεπιστη-
μίων και των σχολείων. Ούτε και γι’ αυτό πήραμε καλό 
βαθμό.
Φίλε Άγγελε, σου εύχομαι να έχεις τη δυνατότητα να έρ-
χεσαι στο Πέτα για πολλά χρόνια ακόμη και να περνάς 
καλά, αλλά το να παριστάνεις το αφεντικό και τον προ-
στάτη του Πέτα, κοίτα να το αποφεύγεις διότι προκαλεί 
έντονα την θυμηδία.
Έγραψα πολλά. Το θεώρησα απαραίτητο γιατί οι ανα-
γνώστες οφείλουν να γνωρίζουν την αλήθεια. Συνάμα 
όμως προσπαθώ να βοηθήσω και σένα φίλε Άγγελε 
να συμβιβαστείς με την πραγματικότητα όσο και αν δεν 
σου είναι αρεστή και αυτή και εμείς.
Φίλε Άγγελε Παπασπύρου 
Δεν είμαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι έχουν δώσει 
λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
Ο Δήμος μας έχει ακόμη τεράστια προβλήματα τα οποία 
απαιτούν λύσεις.
Σας διαβεβαιώνω όμως ότι εγώ και οι συνεργάτες μου, 
αγωνιζόμαστε σκληρά για την επίλυσή τους.
Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω όλους τους δημότες ότι ο 
Δήμος μας προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, αλλάζει 
την φυσιογνωμία του και είμαστε έτοιμοι να αξιοποιή-
σουμε κάθε νέα ευκαιρία, που θα μας βοηθήσει να δη-
μιουργήσουμε τις ανάλογες προοπτικές ανάπτυξης με 
τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί απάντηση του Άγγελου Παπασπύρου.
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Το παραδοσιακό στέκι, ξανά σε χέρια 
Πετανιτών 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Ειδικές τιμές για τα Μέλη του Συλλόγου

Γεώργιος Κοίλιας ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

ΤΗΛ.: 210 2618337

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

στο μνημείο του Πέτα

Δ εν περίμενα πραγματικά μια τέ-
τοια απάντηση από τον Δήμαρχο 
σε μια ήπια κριτική στη δημοτική 

του πολιτική και που δεν περιείχε στοι-
χεία προσωπικής επίθεσης και προσω-
πικής αντιπαράθεσης. Το πρώτο κυρίως 
μέρος της απάντησής του, είναι επιεικώς 
απαράδεκτο γιατί επιχειρεί να διαχωρίσει 
τους Πετανίτες σε αυτούς που κατοικούν 
μόνιμα στο χωριό και σε αυτούς που για 
πλείστους λόγους τυχαίνει να διαμένουν 
εκτός Πέτα. Οι τελευταίοι, κατά τον Δή-
μαρχο δεν μπορούν να έχουν άποψη για 
το Χωριό γιατί τάχα δεν ξέρουν τα προ-
βλήματα. Και το λέει αυτό σήμερα που η 
επικοινωνία και η άμεση επαφή έχει πά-
ρει τρομακτικές διαστάσεις και τα προ-
βλήματα γίνονται άμεσα κοινά σε όλους. 
Αλλά για τις ανακριβείς και υποτιμητικές 
αναφορές στο πρόσωπό μου πρέπει να 
πληροφορήσω τον Δήμαρχο τα εξής:
1. Διατέλεσα πρόεδρος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο στο Δήμο Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης, με όλους τους Δημάρ-
χους από το 1975 (εκτός από έναν) 
και τυχαίνει να είμαι ο μακροβιότερος 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
σε μια πόλη με 80.000 κατοίκους σή-
μερα. Και όχι στα Πετράλωνα που δεν 
υπήρξε ποτέ δήμος. Ο Δήμαρχος δεν 
το ήξερε; Πολλές φορές συζητήσαμε 
στις συναντήσεις μας.

2. Ασχολούμαι με τα προβλήματα του 

Πέτα 40 περίπου χρόνια. Στα αρχεία 
του πρώην Δήμου Πέτα ίσως βρει 
ακόμα δικές μου οικονομικές μελέτες 
σκοπιμότητας. Στην εφημερίδα Τα Νέα 
Του Πέτα και σε τοπικές εφημερίδες, 
υπάρχουν πολλές δεκάδες άρθρα μου 
και αναλύσεις από το 1978, αλλά και 
μελέτες για τα προβλήματα της περι-
οχής, όπως π.χ. ‘’Η γεωργική παρα-
γωγή του Πέτα και το πρόβλημα των 
συνεταιρισμών του’’. 

3. Τα τελευταία χρόνια διαμένω στο Πέτα 
έξι περίπου μήνες το χρόνο και όχι 10-
15 ημέρες όπως γράφει. Φαίνεται ότι ο 
Δήμαρχος δεν το έχει αντιληφθεί, ίσως 
γιατί ένας τόσο εκτεταμένος Δήμος δεν 
αφήνει περιθώρια χρόνου για ικανή 
παρουσία του δημάρχου στο κέντρο 
του δήμου. Από την άποψη αυτή τον 
δικαιολογώ, αλλά έπρεπε τουλάχιστον 
να ρωτήσει για να μην εκτίθεται. 

Μετά από όλα αυτά δεν μπορεί να ισχυρί-
ζεται ο Δήμαρχος ότι δεν μπορώ να έχω 
άποψη για τα προβλήματα του Πέτα, με 
την οποία βεβαίως μπορεί να μην συμ-
φωνεί. Διαφορετικά θα επικαλεσθώ τη 
λαϊκή παροιμία «‘Έλα παππού μου να 
σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου». Για 
όλες τις ανακριβείς αναφορές του Δη-
μάρχου και των πληροφοριοδοτών του 
στο πρόσωπό μου περιμένω τουλάχι-
στον μια συγνώμη.

Στο δεύτερο μέρος της αναφοράς του 
ο Δήμαρχος, πράγματι προσπαθεί να 
απαντήσει με δημοτικά πολιτικά επιχει-
ρήματα. Παραθέτει τα προεκλογικά του 
προγράμματα και τις πραγματοποιήσεις 
του στα 6 χρόνια που κατέχει τη δημοτική 
αρχή. Προσωπικά εκτιμώ με λίγα λόγια 
ότι:
- Κατασκεύασε και κατασκευάζει δύο 

σημαντικά πράγματι έργα, τα οποία 
ήταν ώριμα έργα και έτοιμες οι μελέτες. 
Είχε καθήκον να αναζητήσει χρηματο-
δότηση και αυτό έκανε, όπως θα έκα-
νε κάθε δήμαρχος. Για αυτό γράψαμε 
πολύ ευνοϊκά σχόλια.

- Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι έργα και 
παρεμβάσεις ρουτίνας μιας δημοτικής 
αρχής και ο όγκος τους ανάλογος με τα 
έξι χρόνια διοίκησης του δήμου.

- Φαίνονται καθαρά οι παραλείψεις κυρί-
ως όσον αφορά την καθημερινότητα . 

- Υποστηρίζω σταθερά ότι ο Καλλικρατι-
κός Δήμος Νικολάου Σκουφά είναι και 
θα παραμείνει δυσλειτουργικός γιατί οι 
πρώην Δήμοι και κοινότητες δεν συνε-
νώθηκαν με κριτήρια γεωγραφικά, κοι-
νωνικά και πολιτιστικά, αλλά με κομ-
ματικούς υπολογισμούς. Ο Δήμαρχος 
λέει ότι δεν νομοθετεί αυτός. Ναι, αλλά 
στην κρίσιμη περίοδο των σχεδιασμών 
στήριξε με θέρμη το Καλλικρατικό Πρό-
γραμμα.

Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Αδελφότητας Πέτα
Η ενότητα και προκοπή του χωριού πάνω απ’ όλα

Η απάντηση του Άγγελου Παπασπύρου

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Πέτα κάνοντας απολογισμό της πορείας των σχέ-
σεων της Αδελφότητας με τους υπαρκτούς φορείς και συλλογικότητες του 
Πέτα, κρίνει ότι αυτές είναι εξαιρετικές. 
Στη συνεργασία με τους φορείς του Πέτα –που είναι ιδιαίτερα παραγωγι-
κή- πρυτανεύουν η αμοιβαία εκτίμηση και ο σεβασμός. Το γεγονός αυτό 
αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά από τους συγχωριανούς μας, που αγκαλιάζουν 
μαζικά τις εκδηλώσεις μας και εκτιμούν τη συνεισφορά μας στη συνοχή και 
πρόοδο του χωριού.
Κρίνουμε ότι οι τεχνητοί διαχωρισμοί των Πετανιτών σε «Αθηναίους» και 
«Πετανίτες», που προβάλλονται σαν «μέτρο» για να μετρηθεί η ευαισθησία 

για το χωριό μας, δεν προσφέρουν στην επιθυμητή ενότητα για το καλό του 
χωριού, ιδιαίτερα όταν αυτοί οι διαχωρισμοί προβάλλονται από θεσμικούς 
φορείς που οφείλουν να ενώνουν σε κοινές προσπάθειες και στόχους. 
Όπως συχνά δηλώνουμε με λόγια και κύρια το επιβεβαιώνουμε με πράξεις, 
θα είμαστε σθεναρά αντίθετοι σε απόπειρες άγονου διαχωρισμού των συγ-
χωριανών μας σε αυτούς που διαμένουν στο χωριό και όσους αναγκάστη-
καν να μείνουν μακριά. Μεταφέρουμε όλοι και όλες κοινό συναισθηματικό 
φορτίο και κοινές εμπειρίες από το γενέθλιο τόπο (ή τον τόπο αναφοράς), 
μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και επιθυμούμε να συμπορευτούμε σε μια 
κοινή και δημιουργική προσπάθεια προόδου. 
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Βαπτίσεις

 � ΤΗΝ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΑΓΓΕΛΗΣ 
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  ΕΤΩΝ 86

 � ΤΗΝ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΠΑΚΟΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΤΩΝ 78

 � ΤΗΝ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΕΒΙΩΣΕ H ΡΟΒΙΝΑ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΤΩΝ 87

 � ΤΗΝ  18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΠΙΖΑΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 78

 � ΤΗΝ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΒΑΣΩ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 85

 � ΤΗΝ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΕΚΛΑ ΕΤΩΝ 70

Θάνατοι
 � Η Αλεξάνδρα ΝΙΚΑΚΗ και ο Νίκος Πανόπουλος παντρεύτηκαν την 
27/6/2015 στη Βυτίνα

 � Ο Ντίνος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευάγγελου και η Βασιλική 
Μητρογιάννη παντρεύτηκαν την 19/9/2015

Γάμοι

 � Η Βάνα Μπάρτσα και ο Σαββίδης Σάββας βάφτισαν το αγοράκι 
τους την 6/9/2015 και του έδωσαν το όνομα Σπυρίδων 

Κοινωνικά

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΡΗ 130,00

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΓΟΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ 30,00 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ & ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70,00 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΣΥΖΗΓΟΥ & ΠΑΤΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ  
ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝO ΦΥΛΛΟ  

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΙ ΕΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΒΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 20,00 
ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 

ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ 20,00
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 20,00
ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00
ΜΠΑΖΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 20,00
ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00
ΡΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΗΝΑ 5,00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 15,00
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20,00
ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,00
ΡΑΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30,00
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30,00
ΜΟΥΣΑΡΕΡΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 10,00
ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
ΚΩΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 15,00
ΑΓΟΡΟΣ ΤΑΚΗΣ 50,00
ΦΙΛΛΙΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00

ΑΓΝΩΣΤΟΣ 20,00
ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 20,00
ΤΖΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00
ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 10,00
ΛΑΛΟΥ ΒΑΝΑ 25,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 100,00
ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00
ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25,00
ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20,00
ΚΑΣΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00
ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00
ΒΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 15,00
ΓΟΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ 20,00
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 20,00
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5,00
ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΝΤΙΝΑ 15,00
ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00
ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00
ΛΙΓΚΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 10,00
ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 15,00

ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10,00
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΚΟΣ 15,00
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20,00
ΓΕΩΡΓΗ ΡΟΖΙΝΑ 10,00
ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,00
ΜΠΙΖΑ ΖΩΗ 10,00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 20,00
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,00
ΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 20,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 5,00
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,00
ΣΜΕΡΟΥ-ΠΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20,00
ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 30,00
ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 25,00
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100,00
ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΙΧΕΙΑ 20,00
ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 10,00

ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 10,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00
ΜΠΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20,00

ΑΠO ΚΑΠΗ

(Τα κοινωνικά περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι και το Δεκέμβριο)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7η Αγωνιστική ΑΕ Μενιδίου - Φιλέλληνες 3-0
8η Αγωνιστική Αναγέννηση - Φιλέλληνες 5-0
9η Αγωνιστική Φιλέλληνες - Δόξα ΑΡΤΑΣ 2-3
10η Αγωνιστική Κομποτι - Φιλέλληνες 6-2
11η Αγωνιστική Φιλέλληνες - Καλογερικό 1-1
12η Αγωνιστική Μέλισσα - Φιλέλληνες 2-2
13η Αγωνιστική Φιλέλληνες - Ρακούν 2-0

14η Αγωνιστική Φλωριάδα – Φιλέλληνες 1-3
15η Αγωνιστική Κωστακιοί – Φιλέλληνες 4-1
16η Αγωνιστική Φιλέλληνες – Άγιος ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1-1
17η Αγωνιστική Κιρκιζάτες-Πλησιοί – Φιλέλληνες 1-0
18η Αγωνιστική Φιλέλληνες – Φιλοθέη 0-1
19η Αγωνιστική Μενίδι – Φιλέλληνες 3-0 

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α’ κατηγορίας του νομού Άρτας. Η ομάδα μας «Φιλέλληνες» συνεχίζει 
τη μεγάλη προσπάθεια για μια καλή παρουσία. Η στήριξη όλων των Πετανιτών γύρω από τον ιστορικό μας σύλλογο 
είναι απαραίτητη.

Η ομάδα μας βρίσκεται στην 13η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς.
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Φωτογραφήματααπό το Πέτα του χθες και του σήμερα
Από σχολική γιορτή 25ης 

Μαρτίου 1962 στο ΠΕΤΑ

Όρθιος o Πάνος Κίτσιος. 

Καθιστοί από αριστερά:  

Ηλίας Γκαβάγιας,  

Γιώργος Γρούμπας,  

Τόλης Καρατσώλης,  

Νίκος Παπαβασιλείου.

Η ομάδα της Αδελφότητας Η ομάδα «Κεραυνός» στις αρχές της 10ετίας του 50

Στα χιονισμένα οροπέδια... του γηπέδου στο Πέτα!

Α.Ο.Φ. Πέτα

Ημερολόγιο 2016 της Αφελφότητας Πέτα
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της Αδελφότη-
τας για το 2016. Το κεντρικό του θέμα είναι 
«Το ΠΕΤΑ του αθλητισμού».
Στις 14 σελίδες του θα βρείτε φωτογραφίες 
από την πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας 
Α.Ο.Φ. Πέτα από το 1955 έως σήμερα, της 
ομάδας βόλεϊ και μπάσκετ.
Επίσης, φωτογραφίες αρχείου από τις πρώ-

τες προσπάθειες ίδρυσης ομάδων πριν τον 
Α.Ο.Φ, καθώς και φωτογραφίες από τις ομά-
δες ποδοσφαίρου της Αδελφότητας.
Η τιμή του είναι 5,00€ και θεωρούμε ότι δεν 
πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι συγχω-
ριανού μας.
Οι παραγγελίες μπορεί να γίνονται στο τηλ. 
6937136555 (Κακαριάρης) 

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ

Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου


