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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στην Άρτα

Σ το κέντρο της δημοσιότητας βρέθηκε 
η Άρτα λόγω της εξάρθρωσης μεγά-
λου κυκλώματος ναρκωτικών.

Κεραυνός εν αιθρία ήταν για την τοπική 
κοινωνία η έκταση του δικτύου των διακι-
νητών, καθώς και η εμπλοκή μεγαλόσχη-
μων κατοίκων της πόλης.
Η σπείρα, σύμφωνα με ανακοινώσεις της 
Αστυνομίας, διακινούσε στην Άρτα, την 
Αθήνα, τη Λευκάδα και την Καρδίτσα, με-
γάλες ποσότητες κοκαΐνης και άλλων ναρ-
κωτικών.
Αποτελούνταν από 21 άτομα, δύο εκ των 
οποίων κατείχαν ηγετική θέση, ενώ τα άλλα 
19 άτομα είχαν περιφερειακούς ρόλους.
Ανάμεσά τους και αποταχθείς αστυνομικός 
που φέρεται δεύτερος στην ιεραρχία. 
Σε βάρος της σπείρας σχηματίστηκε δικο-
γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα - κατά 
περίπτωση - για σύσταση, συμμετοχή και 
διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αγο-
ρά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και 
παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. 
Γεγονότα σαν κι αυτό με τη σπείρα των 
ναρκωτικών στην Άρτα, επαναφέρουν στο 
προσκήνιο τη συζήτηση για το πολυδαίδα-
λο πρόβλημα των ναρκωτικών.
Αρχικά, είναι τα τεράστια κέρδη της εμπο-
ρίας και διακίνησης που διατηρούν αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον των κυκλωμάτων. Τα 

χρήματα που συγκεντρώνονται είναι τέτοια 
ώστε να εξαγοράζουν συνειδήσεις και να 
διαβρώνουν θεσμούς. Ενδεικτικό του χρή-
ματος που ρέει είναι και η ανάθεση της 
υπεράσπισης των κατηγορουμένων σε 
γνωστούς και ακριβοπληρωμένους δικη-
γόρους των Αθηνών. 
Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με την ικανότη-
τα διείσδυσης των κυκλωμάτων σε πλατιά 
τμήματα του πληθυσμού και ιδιαίτερα της 
νεολαίας.
Το πρόσφορο έδαφος που βρίσκουν οι 
έμποροι των ναρκωτικών σε τμήματα της 
νεολαίας είναι μια συνεχής υπενθύμιση του 
διαρκούς κινδύνου και της ελλιπούς θωρά-
κισης της κοινωνίας.
Ειδικοί, όπως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, 
παιδαγωγοί κ.ά., κοινωνικοί φορείς και 
κόμματα βρίσκονται σε μια μακροχρόνια 

και διαρκή συζήτηση για την αναζήτηση 
των λόγων που ωθούν, ιδιαίτερα του νέ-
ους, στην επιλογή αυτοκαταστροφικών 
επιλογών. 
Επιρροές κυρίαρχων προτύπων, μιμητι-
σμός, έλλειψη προοπτικής, διάψευση ελπί-
δων, λανθασμένες παιδαγωγικές προσεγ-
γίσεις, κ.ά., είναι λόγοι που αναδεικνύονται 
από τις σχετικές συζητήσεις.
Αναμφισβήτητα στις μέρες που ζούμε δεν 
διαφαίνεται μια αισιόδοξη προοπτική, ιδι-
αίτερα για τους νέους. Με τον απαιτούμε-
νο σεβασμό στους ασθενείς συνανθρώ-
πους μας-θύματα εξάρτησης, οφείλουμε 
με ψυχραιμία και αποφεύγοντας «λύσεις» 
απλοϊκές σε προβλήματα που απαιτούν 
σύνθετες κοινωνικές και ψυχολογικές προ-
σεγγίσεις, να σκύψουμε στο πρόβλημα 
με ευαισθησία και σοβαρότητα, δημιουρ-
γώντας, πάνω απ’ όλα, πολιτιστικές και 
κοινωνικές εστίες αντίστασης. Επιπλέον, 
δίνοντας ελπίδα και αισιοδοξία που θα 
βασίζονται σε υλοποιήσιμες αλλαγές στην 
παρούσα ζωή. Με άλλα λόγια, κτίζοντας 
ένα πρότυπο ανθρώπου που θα στηρίζε-
ται στις δυνάμεις του και δημιουργώντας 
ανθρώπινες σχέσεις αλληλεγγύης και ει-
λικρίνειας, με αποκατάσταση της ενότητας 
μεταξύ λόγων και πράξης, ιδιαίτερα απ’ 
όσους ασκούν εξουσία.

Στα χέρια της δικαιοσύνης η σπείρα της Άρτας

Του Κώστα Ζαχάρου

Ραντεβού στο Πέτα
Α ρχή καλοκαιριού και ο καιρός λειτουργεί ευεργετικά στις διαθέσεις μας. Απαλύνει το ζόφο και 

την ομίχλη που έφερε ο παρατεταμένος χειμώνας που κυρίεψε τις ψυχές των ανθρώπων. 
Οι μικρές αποδράσεις του καλοκαιριού, οι ανοικτοί ορίζοντες της θάλασσας και των ψηλω-

μάτων, μαλακώνουν την τραχύτητα των ημερών και γλυκαίνουν τα συναισθήματα.
Θα βοηθήσει και η επιστροφή στο γενέθλιο τόπο τους καλοκαιρινούς μήνες σ’ αυτήν την αλλαγή 
διάθεσης. Θα βρεθούμε ξανά σε οικείους χώρους: στην Πλατεία, το Μνημείο, στις Καλοκαιρινές μας 
Συναντήσεις με τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, με πρόσωπα γνώριμα κι αγαπημένα.
Σαν «κολυμπήθρα» κάθαρσης από το αρνητικό φορτίο που σώρευσε η προηγούμενη περίοδος, 
αλλά και δύναμης για να συνεχίσουμε, λειτουργεί αυτή η σύντομη επιστροφή.
Σ΄ έναν κόσμο που καταρρέει και οι ελπίδες ματαιώνονται, όπως σε θεατρικό έργο του Τσέχωφ όπου  
αναζητείται διέξοδος στην επιστροφή σε τόπους-σύμβολα, ας δώσουμε κι εμείς το ραντεβού μας: Στο 
Πέτα αδέλφια, στο Πέτα!

Το Πέτα 
του  

Αθλητισμού
Το 2ο μέρος του αφιε-
ρώματος για σημαντι-
κές στιγμές της ιστο-
ρίας του αθλητισμού 
στο χωριό μας φιλο-
ξενεί κείμενα των Βα-
σίλη Τσάκαλου, Από-
στολου Πορτοβάρα 
και Γιάννη Φιλίππου, 
στις σελίδες 5-8.
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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

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

του Τρύφωνα Σερβετά
Η πριονωτή κόφτρα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Η πριονωτή κόφτρα ήταν εργαλείο κυρίως 
του ξυλουργού, αλλά χρησιμοποιούνταν 
παλιότερα και στην υλοτομία, για να κό-

βουν και να σκίζουν οι υλοτόμοι τους μεγάλους 
και χοντρούς κορμούς των δέντρων.
Αποτελούνταν από μία οδοντωτή μεταλλική λε-
πίδα που κατέληγε σε δύο ξύλινες χειρολαβές 
στα άκρα.
Πρόκειται δηλαδή για τη γνωστή χειροκίνητη 
πριονοκορδέλα που λειτουργούσε με συνεχείς 
παλινδρομικές κινήσεις που ασκούσαν στο ερ-
γαλείο δύο ειδικοί τεχνίτες – κορδελάδες.
Στις μέρες μας η πριονωτή χειροκίνητη κό-
φτρα αποσύρθηκε, ως πολύ κουραστική και 

ασύμφορη, στα Λαογραφικά μουσεία και αντι-
καταστάθηκε από τις σύγχρονες και πολύ απο-
δοτικές μηχανοκίνητες και ηλεκτροκίνητες πρι-
ονοκορδέλες.

Από που κρατάει η σκούφια τους:  
ο Τσιάπαλης

Διαγωνισμός φωτογραφίας 
της Αδελφότητας

«Φωτογραφίζοντας  
το όμορφο Πέτα»

Η Αδελφότητας διοργανώνει διαγωνισμό 
φωτογραφίας με θέμα το Πέτα.  Υπεύθυ-
νη για το διαγωνισμό είναι το μέλος τους 
Δ.Σ. της Αδελφότητας Ροζίνα Γεωργή. 
«Έλα και εσύ να φωτογραφίσουμε μαζί 
τις ομορφιές του χωριού μας και να ανα-
δείξουμε μέσα από το φακό και την φα-
ντασία μας αυτά που πολλοί ίσως δεν 
έχουν δει ακόμα!»
Χρήσιμες ημερομηνίες. Ο διαγωνισμός 
αρχίζει με την κοινοποίησή του και θα 
τρέχει μέχρι τη 10-7-2016.
Όλα τα έργα θα εκτεθούν το καλοκαίρι 
στις «Καλοκαιρινές Συναντήσεις»
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Αδελφότη-
τας είναι: adelfotitapeta@gmail.com

Πρόκειται για σπάνιο οικογενειακό όνομα, οπωσδήποτε ξενικής προέλευσης, που το συνα-
ντάμε ως Τσιάπαλης, αλλά και Τσιάπαλος, Τσάπαλης και Τσάπαλος.
Η γλωσσική έρευνα δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με το όνομα αυτό. Τα ξενικά λεξικά 

μας δίνουν κάποιες ελάχιστες σχετικές πληροφορίες…
Με βάση τα στοιχεία αυτά θα μπορούσε κανείς να πιθανολογήσει ότι το όνομα Τσιάπαλης προ-
έρχεται μάλλον από την Ιταλική λέξη Zappa (τσάπα), που σημαίνει αξίνα, με προσθήκη του κα-
ταληκτικού επιθήματος –λης. Zappa + lis = Τσιάπαλης, που θα πει σκαφτιάς, εργάτης γης, ή 
καλλιεργητής (τσάπα – τσαπίζω – τσιαπαλίζω = ελαφρά τσαπίζω).
Υπάρχει ωστόσο και η άποψη ότι το όνομα είναι αλβανικής προέλευσης και προέρχεται από τη 
λέξη çapëloj, που στα αλβανικά σημαίνει ξεσχίζω. Επομένως Τσιάπαλης ή Τσιάπαλος θα πει Σχι-
σμένος, ή Ξεσκισμένος, κουρελιασμένος.

ΤΟ ΓΙΟΦΎΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ,  
ΓΙΟΦΎΡΙ …ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ;

Ενάμιση περίπου χρόνο 
από την κατάρρευση του 
ιστορικού γεφυριού της 

Πλάκας, βρισκόμαστε ακόμη σε 
συσκέψεις και σε μεγαλόστομες 
δηλώσεις, όπως ακριβώς τις 
πρώτες μέρες της καταστροφής. 
«Εμβληματικό μνημείο που αφο-
ρά όχι μόνο στους κατοίκους της 
Ηπείρου, αλλά όλης της χώρας», 
χαρακτήρισε το λιθόκτιστο μονό-
τοξο γεφύρι της Πλάκας ο Υπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Αρ. Μπαλτάς.
Η προμελέτη της ανακατασκευ-
ής που έχει παραδοθεί από το 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 
αναμένει χρηματοδότηση που 
ίσως προέλθει από τα προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ. 
Εν τω μεταξύ σε ευρεία σύσκεψη 
που έγινε στην περιφέρεια Ηπεί-
ρου στις 20 Μαΐου με την παρου-
σία του υπουργού Αρ. Μπαλτά 
και πλήθος βουλευτών, πολιτι-
κών εκπροσώπων, υπηρεσια-
κών παραγόντων, εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης,…, οι 
παριστάμενοι «εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους» για την προ-
οπτική εύρεσης πηγών χρηματο-
δότησης του έργου!



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ γεννήθηκε στο χωριό Μελάτες της Άρτας το 1960. Έχει γράψει ποιητικές συλλογές, στίχους σε 70 
τραγούδια, διηγήματα και μυθιστορήματα. Με την ποιητική συλλογή Έρωτας νυν και αεί ήταν υποψήφιος στη βραχεία λίστα 
για το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2008, ενώ το 2009 τιμήθηκε με το Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.
ΒΙ.) για το μυθιστόρημά του ΙΜΑΡΕΤ. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστορήματά του Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΩ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ, ΣΑΟΣ. ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΙΜΑΡΕΤ: ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ, ΣΕΡ-
ΡΑ. Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ καθώς και τα νεανικά μυθιστορήματα ΙΜΑΡΕΤ 1 – ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΙΣΜΑΗΛ και 
ΙΜΑΡΕΤ 2 - ΦΑΡΣΕΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ενόψει του εκτοπισμού των Αρμενίων απ' την Τραπεζούντα τον Ιούνιο του 1915, ένα κορί-
τσι που μοιάζει να το ζωγράφισε ο ίδιος ο Θεός καταφεύγει στο σπίτι ενός αγνώστου. Στην 
Ορντού ένα άλλο κορίτσι εύπορης ελληνικής οικογένειας ετοιμάζεται για τον γάμο της και 

πασχίζει να οραματιστεί το μέλλον μ' έναν άντρα τον οποίο ελάχιστα γνωρίζει.
Ο χαρισματικός, θρήσκος και θεματοφύλακας των ηθών της εποχής Γαληνός Φιλονίδης διχά-
ζεται ανάμεσα σε δυο γυναίκες∙ δοκιμάζεται εμπρός στις ιδέες του∙ έρχεται αντιμέτωπος με την 
αγριότητα και το μίσος∙ συντρίβεται και θέτει ως στόχο ζωής να εκδικηθεί εκείνον που του προ-
κάλεσε τον μέγα πόνο.
Στο παρασκήνιο της μυθοπλασίας ιχνογραφείται ο Πόντος μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών∙ 
η ομογενοποίηση των φυλών με συνδετικό κρίκο μα και άλλοθι τη θρησκεία∙ ο φόβος, η μισαλλο-
δοξία και ο εθνικισμός που ενσπείρουν οι Νεότουρκοι και στη συνέχεια οι Κεμαλιστές∙ η καθημε-
ρινή ζωή στα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης∙ οι διώξεις των Ελλήνων επί Στάλιν∙ τα στρα-
τόπεδα εργασίας στη Σιβηρία και οι στέπες του Καζακστάν με αφόρητους καύσωνες το καλοκαίρι 
και σφοδρό ψύχος τον χειμώνα∙ οι πόθοι, τα πάθη και τα δεινά των Ποντίων.
Κι όλα, μέσα από το πολυσχιδές ταξίδι που γράφει η ζωή και το ταξίδι που γράφεται για τη ζωή, 
να φαντάζουν φλόγες και κινήσεις του ποντιακού χορού σέρρα, του χορού της φωτιάς. 

3

Με επιτυχία  
ο ετήσιος χορός  
του συλλόγου μας

Τ ην Κυριακή 27 Μαρτίου έγινε με μεγάλη 
συμμετοχή ο ετήσιος χορός της Αδελφότη-
τας στο μουσικό μεζεδοπωλείο «Στου Κορ-

ρέ...», στην περιοχή του Ψυρρή. 
Η ζεστή ατμόσφαιρα που δημιούργησε η παρου-
σία των συγχωριανών μας, ιδιαίτερα της νεολαίας, 
με τη συνδρομή της ορχήστρας και των πλούσιων 
μεζέδων του καταστήματος, συνετέλεσαν στην επι-
τυχία της εκδήλωσης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας εκφρά-
ζει τις ευχαριστίες του σε συγχωριανούς και φίλους 
που συμμετείχαν στο χορό και ιδιαίτερα σε όσους 
βοήθησαν στα οργανωτικά της εκδήλωσης.

Βιβλιοπαρουσίαση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ- 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΑ ΤΕΛΕΎΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΑ – ΑΟ ΓΕΦΥΡΑ = 6-0
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΕΤΑ = 3-1
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΕΤΑ = 2-0
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ = 1-6
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ – ΠΕΤΑ = 1-1
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΑ – ΚΟΜΠΟΤΙ = 0-2
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ – ΠΕΤΑ = 0-0
27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΑ – ΜΕΛΙΣΣΑ = 0-3
28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΑΚΟΥΝ – ΠΕΤΑ = 0-1
29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΑ – ΦΛΩΡΙΑΔΑ = 1-2
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΑ – ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ = 0-1

Τ ελείωσε το πρωτά-
θλημα της Α’ κατη-
γορίας του τοπικού 

πρωταθλήματος Ν. Άρτας, 
στο οποίο συμμετέχει η ομά-
δα μας. Ήταν μια δύσκολη 
χρονιά για το Δ.Σ. των «Φι-
λελλήνων» που κατέβαλε 
τεράστιες προσπάθειες για 
να μπορέσει να αντεπεξέλ-
θει στις υποχρεώσεις.

Η ομάδα μας τερμάτισε στη 13η θέση με 19 ΒΑΘΜΟΥΣ.

Ο πρόεδρος του ΑΟΦ Πέτα Βασίλης Γούλας στη μέρα  
του Απόδημου Πετανίτη
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Τ η 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνέλευση 
της Αδελφότητας Πέτα και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας.

Στη συνέλευση έγινε απολογισμός του έργου του συλλόγου μας 
κατά το έτος 2015, οικονομικός απολογισμός του ίδιου έτους και 
προγραμματισμός για το τρέχον έτος 2016. 
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Αδελφότητας Γιώργος Κακαριά-
ρης στην τοποθέτησή του έδωσε έμφαση στα εξής θέματα:

 � Στην ανάγκη ανανέωσης της Αδελφότητας με τη δραστηριο-
ποίηση νέων μελών και ιδιαίτερα νεολαίας. Η συμμετοχή των 
νέων πετανιτών, που έγινε κατορθωτή σε ένα βαθμό με την 
πλαισίωση του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκδηλώσεων 
της Αδελφότητας, να φύγει δεν κρίνεται ικανοποιητική. Η ζω-
ντανή πορεία της Αδελφότητας είναι στενά συνυφασμένη με 
τη συνεχή παρουσία της νεολαίας σ’ αυτήν.

 � Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της Αδελφότητας με 
τους φορείς του χωριού. Διαπιστώθηκε η άριστη και δημιουρ-
γική συνεργασία μαζί τους και εκφράστηκε η ευχή για θετι-
κότερη στάση της Δημοτικής αρχής προς τους φορείς τους 
χωριού.

 � Σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής δράσης της 
Αδελφότητας και την εξάντληση κάθε οικονομικής και υλικής 
δυνατότητας στην κατεύθυνση αυτή. 

 � Τέλος, αναφέρθηκε στην πολιτιστική δράση της Αδελφότητας 
και τόνισε ως ιδιαίτερα θετική τη δημιουργία θεατρικής ομάδας 
από τους πετανίτες της Αθήνας. 

Ο ταμίας της Αδελφότητας Γιώργος Οικονόμου παρουσίασε τον 
οικονομικό απολογισμό του έτους 2015, που έγινε ομόφωνα απο-
δεκτός (βλέπε στη διπλανή στήλη). 
Η Ροζίνα Γιωργή μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας και υπεύθυνη 
για την έκθεση φωτογραφίας με θέμα το Πέτα, ενημέρωσε τη γενι-
κή συνέλευση για την έκθεση που θα γίνει το καλοκαίρι στο χωριό.
Η Αλεξάνδρα Βαβέτση, αντιπρόεδρος της Αδελφότητας, ενη-
μέρωσε το σώμα για την παρουσίαση της συγγραφέως Μαρίας 
Χανιώτου σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αδελφότητα Πέτα σε 
συνεργασία με τον Προοδευτικό Σύλλόγο Λευκιανών Πάρου.
Ο Μπάμπης Τσάκαλος, μέλος της Αδελφότητας υπογράμμισε τη 
θεσμική υποχρέωση του Δήμου Ν. Σκουφά να ενισχύει οικονομι-
κά, να συνεργάζεται και να ενθαρρύνει τη λειτουργία πολιτιστικών 
και άλλων συλλόγων που δρουν στα διοικητικά όρια του Δήμου.
Επιπλέον, υπογράμμισε τον κίνδυνο από τη λαίλαπα των ναρκω-
τικών, και στο χωριό μας, και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβου-
λιών για τη θωράκιση της νεολαίας. 
Ο Άγγελος Παπασπύρου, εντοπίζοντας την αποτυχία τεχνητής 
ένωσης περιφερειών στο πλαίσιο των Καλλικρατικών Δήμων, μί-
λησε για την ανάγκη διόρθωσης των στρεβλώσεων του «Καλλι-
κράτη» στο Δήμο μας.

Τέλος, ο Κώστας Ζαχάρος, γραμματέας της Αδελφότητας ενημέ-
ρωσε για την πορεία της εφημερίδας μας τα «Νέα του Πέτα» και 
κατέθεσε απόψεις για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού στο χωριό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ €
1 Συνδρομές & Οικονομικές ενισχύσεις 2015 3.355,00

2 Χορηγοί & διάθεση ημερολογίων-DVD κλπ 1.227,00

3 Έσοδα Χορού 15/03/2015 3.027,00

4 Τόκοι καταθέσεων 0,42
Σύνολο Εσόδων 2015 7.609,42
Συν.Υπόλοιπο 2014 5.926,55

Γενικό Σύνολο Εσόδων & Υπολοίπου 13.535,97
ΕΞΟΔΑ €

1 Έκδοση εφημερίδας - ταχυδρομικά & διανομή 2.376,90

2 Οικονομική ενίσχυση Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ 225,00

3 Έξοδα Χορού 15/03/2015 2.236,86

4 Έξοδα εκδήλωσης Πάσχα στο Χωριό  
(στάμνες-τσίπουρο-αναψυκτικά) 484,00

5 Έξοδα εκδήλωσης 13/12/2014  
(πλακέτες-μαγνητοσκόπηση-διαμονή χορευτικού) 965,79

6 Έξοδα Γ.Σ. 01/02/2015 (πίτα-τσίπουρο-κλπ) 169,86

7 Έξοδα εκδήλωσης καλοκαιριού Πέτα 2015  
(έπαινοι - φιλοξενία καλεσμένων) 105,00

8 Οικονομική ενίσχυση Αγίου Γεωργίου Πέτα 65,00

9 Έξοδα εκδήλωσης 20/12/2015  
(κέτερινγκ - διαμονή χορευτικού - υλικά κλπ) 1.306,65

10 Έκδοση Ημερολογίου 2015 400,00

Σύνολο Εξόδων 2015 8.335,06

Ανακεφαλαίωση
Έσοδα 2015 & υπόλοιπο 2014 13.535,97 €
Μείον Έξοδα 2015 8.335,06 €
Υπόλοιπο 31/12/2015 5.200,91 €

Σε λογαριασμό Τράπεζας 4.488,93 €
Μετρητά στο Ταμείο 711,98 €
Σύνολο 5.200,91 €

Αθήνα 21/02/2016
Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γ Ε Ν Ι Κ Ή  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ή  Τ Ή Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ό Τ Ή Τ Α Σ

Από τον ετήσιο απολογισμό της Αδελφότητας

Κοπή της πίτας από τον πρόεδρο Γιώργο Κακαριάρη



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 5

Το Πέτα του Αθλητισμού - Το 2ο μέρος του αφιερώματος

ΤΟ ΕΝΤΎΠΩΣΙΑΚΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΎ ΠΕΤΑ

Ο Βασίλης Τσάκαλος στην εκδήλωση της Αδελφότητας

του Βασίλη Τσάκαλου, Εκπαιδευτικού-Γυμναστή

Η τριακονταετής πορεία της ομάδας μπάσκετ του χωριού μας 
ξεκίνησε το 1982 από μια παρέα φοιτητών τους  Τσάκαλο Β., 
Κολιό Ν., Βλάχο Γ., Γεωργή Ε. και  Πεσλή Δ. Επικεφαλής 

της προσπάθειας από την πλευρά της διοίκησης ήταν ο Χρήστος 
Χριστοδούλου που συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωση και λειτουρ-
γία του τμήματος μπάσκετ. 
 Το Πάσχα του 1982 έγινε ο πρώτος φιλικός αγώνας της ομάδας με 
τη μεικτή  Άρτος, που αποτελούνταν από αθλητές του ΠΥΡΡΟΥ και 
της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, στο ανοικτό γήπεδο του χωριού μας. 
 Η ομάδα μας που εκτός των πέντε προαναφερόμενων φοιτητών 
αποτελούνταν και από τους Αναγνωστάκη Χ., Σερβετά Γ., Σταμού-
λη Ι.,  Πορτοβάρα  Α. και Βαβέτση  Γ. κέρδισε παρουσία πολύ κό-
σμου με σκορ 73-72.
Την ίδια χρονιά πήραμε επίσημα μέρος στο πρωτάθλημα Β.Δ. Ελ-
λάδος αντιμετωπίζοντας ομάδες από τις μεγάλες πόλεις της Ηπεί-
ρου, Αιτωλοακαρνανίας, Κέρκυρας και Λευκάδας. Ξεπερνώντας 
κάθε προσδοκία πήραμε την  δεύτερη θέση, αλλά το σημαντικότερο 
ήταν ότι το χωριό αγκάλιασε την προσπάθεια γεμίζοντας το κλειστό  
γυμναστήριο Άρτας, που ήταν η έδρα μας. Οι επιτυχίες μας ήταν η 
αφορμή ώστε δεκάδες μικρά παιδιά του χωριού μας να ξεκινήσουν 
το μπάσκετ. 
Στην πορεία της ομάδας προστέθηκαν οι Κακαριάρης Χ., Δαπέργο-
λας Ι. (φίλος  Κολιού Ν.), Σερβετάς Γ.Δ. και Τσιούρης Κ. 
Για τρία χρόνια η πορεία της ομάδας συνεχίστηκε με κορμό αυτούς 
τους αθλητές και πολλές επιτυχίες, παρά τις ελλείψεις σε οικονομι-
κά, υποδομές και το γεγονός ότι οι προσωπικές ενασχολήσεις των 
παικτών, μας στερούσαν τη δυνατότητα των προπονήσεων. Οι προ-
πονήσεις μας ουσιαστικά περιοριζόταν στις συνευρέσεις μας κάθε 
Σαββατοκύριακο πριν τους   αγώνες. 
Όταν οι φοιτητές της ομάδας τέλειωσαν τις σπουδές τους και απο-
μακρύνθηκαν λόγω υποχρεώσεων (στρατιωτικό, εργασία), η σκυτάλη 
πέρασε σε πολλά νέα παιδιά και ιδρύθηκαν τμήματα μίνι, παιδικού και 
εφηβικού. Σε αυτή την μεταβατική  περίοδο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο 
Φιλίππου Γ., που βοήθησε ως προπονητής των μικρών παιδιών παρά 
το νεαρό της ηλικίας του, με νέο έφορο μπάσκετ τον Τσάκαλο Γ. 
Σε αυτά τα πρώτα χρόνια μπήκαν οι  βάσεις για τις μεγάλες επιτυχίες 
που ακολούθησαν ιδιαίτερα τη Χρυσή Τριετία 1989-1992 όπου οι 
τρείς ομάδες μας αντρικό, εφηβικό, παιδικό, με νέα παιδιά και προ-
πονητή  τον Τσάκαλο Β. κυριάρχησαν σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε 
ολόκληρη τη Β,Δ Ελλάδα, κερδίζοντας αρκετά πρωταθλήματα. 
Θα μείνουν αξέχαστοι στο φίλαθλο κοινό του νομού μας οι αγώνες της 
ομάδας μας με την Αναγέννηση Άρτας, Φαίακα  Κέρκυρας, Χαρίλαο 
Τρικούπη Μεσολλογγίου, Σπάρτακο Ιωαννίνων, Α.Ε. Πρέβεζας κ.α., 
όπου στο κλειστό γυμναστήριο δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα! 

Η σημαντικότερη επιτυχία του Α.Ο.Φ. ήταν η κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος Β.Δ Ελλάδας το 1990-1991 με καθολική επικράτηση στους 
αγώνες μπαράζ και η άνοδος στην Α’ ΕΣΚΑΒΔΕ (αντίστοιχη κατηγορία 
της Γ’ Εθνικής). Την ίδια χρονιά, η εφηβική ομάδα ηττήθηκε για έναν 
πόντο από την Γ.Ε Κέρκυρας στον τελικό Β.Δ. Ελλάδας στην ουδέτερη 
έδρα των Ιωαννίνων, χάνοντας την ιστορική ευκαιρία να συμμετάσχει 
στις 8 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ της Ελλάδας. Θα ήταν ένας άθλος 

σε μια εποχή που όλη η Ελλάδα έπαιζε μπάσκετ για ένα χωριό σαν το 
Πέτα. 
Την εφηβική ομάδα  με προπονητή τον Τσάκαλο Β. αποτελούσαν οι 
Σεβετάς Ν., Σερβετάς Η., Ρίζος Ν., Οικονόμου Κ., Δαφόπουλος Γ., 
Χριστόπουλος Θ., Βάσιος Κ., Μάλλιος Γ., Κωνσταντάκης Β., Πάνος 
Κ., Πάνος Χ., Μπακατσέλος Κ., Μπαλάς Ε., Χρύσης Γ.,Πεσλής Δ. Γ. 
και Βλαχογιάννης Κ. Οι ίδιοι πιτσιρικάδες μαζί με τους Φιλίππου Γ. 
και Καραμπά Α., αποτελούσαν και την αντρική ομάδα με τις τόσες 
επιτυχίες. 
Η λειτουργία του    τμήματος μπάσκετ συνεχίστηκε με αξιοπρέπεια 
μέχρι το 2012, αλλά παρά τις μεγάλες προσπάθειες του Γιάννη Φι-
λίππου, κυρίως λόγω της πληθυσμιακής συρρίκνωσης του χωριού 
μας, η ομάδα μπάσκετ ανέστειλε τη λειτουργία της, ελπίζουμε προ-
σωρινά.
Η χρυσή εποχή του μπάσκετ στο Πέτα μας άφησε υπέροχες αναμνή-
σεις και αξέχαστες στιγμές, διαπαιδαγωγώντας με αρχές και αξίες 
μια ολόκληρη γενιά νέων παιδιών. 
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναδρομή, εκ μέρους όλων των παι-
διών που συμμετείχαν σ’ αυτή την ομάδα, θα ήθελα να αποτίσουμε  
φόρο τιμής σε δύο παλικάρια που πρόσφεραν πολλά σε αυτή την 
ομάδα  και έλαμψαν με το ήθος και την αξία τους και σήμερα δεν 
είναι μαζί μας: τον Γιώργο Σερβετά και τον Θοδωρή Χριστόπουλο. 
Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ! 

Τελικός Πρωταθλήματος Εφήβων Βορειοδυτικής Ελλάδος  
Κερκυραϊκός- Πέτα στα Ιωάννινα 1992-1993

Η πρώτη ομάδα ΜΠΑΣΚΕΤ Πέτα σε φιλικό αγώνα με τη μεικτή Άρτας.  
Κερδίσαμε με 73-72 (Πάσχα 1982)
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Τ ο τμήμα Βόλεϊ του χωριού μας ιδρύθηκε το 1981, όταν και 
ιδρύθηκε η Τοπική Επιτροπή Άρτας με πρωτοβουλία το γιατρού 
Κώστα Χρυσάνθου και του δημοσιογράφου Νίκου Κοντογεώρ-

γου. Ο τελευταίος μαζί με τον Γυμναστή του χωριού μας Γιάννη Κου-
τσούμπα και τον Αποστόλη Κώτση, πρόεδρο των Φιλελλήνων, ήταν 
οι πρωτεργάτες της ομάδος που τα επόμενα χρόνια με την προσθή-
κη του Χρήστου Χριστοδούλου ως έφορο και «προπονητή», θα κυ-
ριαρχούσε στα αθλητικά δρώμενα της Άρτας και της Δυτικής Ελλάδας. 
Πρώτο επίσημο παιχνίδι 3 Ιουλίου στις εκδηλώσεις των Φιλελληνίων 
με την Αμβρακία Κωστακιών, όπου κερδίσαμε 3-2, στο ανοικτό γήπεδο 
πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου. Η βασική εξάδα που χρησιμοποι-
ήθηκε ήταν οι: Τσάκαλος Βασίλης, Σταμούλης Γιάννης, Αναγνωστά-
κης Χρήστος, Βαβέτσης Γεώργιος, Ματάτσης Παναγιώτης, Αποστό-
λης Πορτοβάρας

Πρώτο Πρωτάθλημα
Στο πρώτο πρωτάθλημα που διοργάνωσε η Τ.Ε. Άρτας με συμμετοχή 6 
ομάδων, η ομάδα μας τερμάτισε τελευταία, πίσω από την Αναγέννηση, 
Πύρρο, Κωστηλάτα, Φιλιππάδα και Ρόκκα. Οι αθλητές που αγωνίστηκαν 
στο 1ο πρωτάθλημα ήταν οι: Τσάκαλος Βασίλης, Αναγνωστάκης Χρήστος, 
Κολιός Σπύρος, Ροβίνας Κώστα, Ρίζος Δημήτρης, Πορτοβάρας Απόστο-
λος, Κακαριάρης Στάθης, Μπαντίδος Περικλής, Σταμούλης Γιάννης, Ανα-
γνωστάκης Βαγγέλης και Αναγνωστάκης Βαγγέλης του Ιωάννη.

Διακρίσεις με πρωταθλήματα
Το τμήμα του Βόλεϊ που συσπείρωσε ολόκληρο το χωριό και έγινε το 1ο 
άθλημα στα 14 χρόνια παρουσίας-τελευταία χρονιά το 1994-95, κατά-
φερε πολύ σπουδαία πράγματα με μεγάλες επιτυχίες: Τέσσερα (4) πρω-
ταθλήματα Ανδρών 1985-86, 1987-88, 1992-93, 1993-94, Τέσσερα (4) 
πρωταθλήματα Εφήβων 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1991-92, Τρία (3) 
Παίδων 1985-86, 1986-87 και 1992-93 ήταν ο απολογισμός.

Προπονητές
Ο Χρήστος Χριστοδούλου που ακολούθησε τον Γιάννη Κουτσούμπα σή-
κωσε μεγάλο βάρος για 4 συνεχόμενα χρόνια και ήταν χωρίς υπερβολή 
«πατέρας» όλων των αθλητών. Χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, ανέλαβε 
και το ρόλο του προπονητή. Προπονητές που δούλεψαν στη ομάδα μας 
ήταν ο Φώτης Μίνου, Γεώργιος Τσαφούλης και τα καλοκαίρια ο Χρυ-
σούλης Κακαριάρης, που, ερχόμενος από Γερμανία που σπούδαζε, αφι-
έρωνε πολύ χρόνο και με τις γνώσεις του βελτίωσε την τεχνική όλων των 
αθλητών. Μετά το 1991-92 και μέχρι το 1994-95 προπονητές στο τμήμα 
ήταν οι Αποστόλης Πορτοβάρας και Γιάννης Σταμούλης.

1984-85
Με τον Χρήστο Χριστοδούλου να αναλαμβάνει από την διοίκηση το πό-
στο του Έφορα και προπονητή ήταν ορόσημο, μιας και όλα άρχισαν να 
δουλεύουν σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Από απειρία χάσαμε την 1η 
θέση στον όμιλό μας από την Γ.Ε. Αγρινίου που νίκησε τον 1ο του άλλου 
ομίλου την Δόξα Άρτας και πήρε το πρωτάθλημα. Στον όμιλό μας πετύχαμε 
7 νίκες και γνωρίσαμε τρεις ήττες (από Γ.Ε. Αγρινίου δύο και μία από Πύρ-

ρο) και τερματίσαμε στην 2η θέση. Οι αθλητές που στελέχωσαν το τμήμα 
ήταν Αποστόλης Πορτοβάρας, Παναγιώτης Ματάτσης, Θεόδωρος Θεο-
χάρης, Γιάννης Σταμούλης, Γεώργιος Βαβέτσης, Κώστας Γούλας, Μάκης 
Γεώργος, Θανάσης Κακαριάρης, Γεώργιος Σερβετάς, Στάθης Κακαριάρης, 
Κώστας Λαγός, Λάμπρος Λαγός.
Ότι δεν πετύχαμε στους Άνδρες το πετύχαμε στους Εφήβους που κατακτή-
σαμε το πρωτάθλημα νικώντας κατά σειρά τον Πύρρο Άρτας με 3-2, Προο-
δευτική Γραμμενίτσας 3-0, Διαγόρα Κομμένου 3-0, Α.Γ.Ο. Φιλιππιάδας 3-0 
και στον τελικό την Γ.Ε. Αγρινίου 3-0.
Το πρωτάθλημα αυτό έδωσε το έναυσμα για τις επόμενες μεγάλες επιτυχί-
ες, μιας και η συμμετοχή μας στα τελικά του Πανελληνίου πρωταθλήματος 
στην Κομοτηνή μόνο κέρδη είχε. Χάσαμε από τον Άρη Θεσσαλονίκης 3-0 
που είχε μέσα όλη την Εθνική Εφήβων (Μούχλιας, Τζουμάκας, Μοδιώτης 
Παπαδόπουλος, Δούκας), από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης 3-0 (με Τερ-
ζάκη, Δημητριάδη, Γιαννακόπουλο) από την Καβάλα 3-2 σε συναρπαστικό 
παιχνίδι (με αδελφούς Ναλμπάντη, Θεοδωρίδη). Και βέβαια πετύχαμε την 
1η νίκη με Ασκληπιό Τρικάλων με 3-0.

Χρυσή Χρονιά
Χρυσή χρονιά η περίοδος 1985-86 όταν σάρωσε όλους τους τίτλους με 
κατάκτηση των πρωταθλημάτων Ανδρών, Εφήβων και Παίδων. Ήταν η 
χρονιά όνειρο με την συμμετοχή στα μπαράζ στην Αθήνα για άνοδο στη 
Β΄ Εθνική, η συμμετοχή στα τελικά των Εφήβων στην Τρίπολη και των 
Παίδων στην Καλαμάτα.
Μάλιστα τοπική εφημερίδα της εποχής (βλέπε αντίγραφο της εφημερίδας) 
αποτύπωσε πλήρως την εικόνα, αλλά και την κοινωνική διάσταση του 
Αθλητισμού.
Την χρονιά ορόσημο αγωνίστηκαν στα πρωταθλήματα οι κάτωθι αθλητές 
Άνδρες: Πορτοβάρας Απόστολος, Σταμούλης Γιάννης, Θεοχάρης Θεόδω-
ρος, Γούλας Κωνσταντίνος, Γεώργος Μάκης, Σερβετάς Γεώγιος, Λαγός 
Κώστας, Λαγός Λάμπρος, Κακαριάρης Θανάσης, Κωνστατάκης Γεώργιος, 
Κασελούρης Βασίλης.
Έφηβοι: Σταμούλης Γιάννης, Βαβέτσης Γεώργιος, Ματάτσης Παναγιώτης, 
Γεώργος Μάκης, Σερβετάς Γεώργιος, Θεοχάρης Θεόδωρος, Λαγός Κώ-
στας, Λαγός Λάμπρος, Κασελούρης Βασίλης, Ψαρογιάννης Γιάννης, Κα-
καριάρης Θανάσης, Ροβίνας Γεώργιος.
Παίδες: Γούλας Κώστας, Ματάτσης Κώστας, Κωνσταντάκης Γεώργιος, Κα-
καριάρης Γεώργιος, Ταγκαρέλης Θωμάς, Αναγνωστάκης Σπύρος, Χριστο-
δούλου Σπύρος, Ματάτσης Παναγιώτης, Φιλίππου Γιάννης, Λιαροκάπης 
Κων/νος, Καραμπάς Απόστολος, Κακαριάρης Στάθης, Γούλας Γεώργιος.
Το 1987-88 η ομάδα μας και πάλι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, με 13 
νίκες και μία ήττα, αλλά σε αγώνες μπαράζ στην Αθήνα και στο γήπεδο 
της Νέας Σμύρνης παρά τις νίκες με Παναξιακό 3-0, Φάλαρα Στυλίδας 3-1, 
θα χάσουμε στον τελικό από την Ολυμπιάδα Πατρών με 3-0, που ανέβη-
κε στη Γ΄ Εθνική. Προπονητής στον πάγκο κάθισε ο Γεώργιος Βαβέτσης, 
αθλητής του ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ. Οι αθλητές ήταν οι Αποστόλης Πορτοβά-
ρας, Αποστόλης Καραμπάς, Σπύρος Χριστοδούλου, Κώστας Γούλας, Θα-

Ομάδα Βόλεϊ Πέτα: Μια μεγάλη ομάδα από έναν μικρό τόπο
του Αποστόλη Πορτοβάρα Εκπαιδευτικού-Γυμναστή

Ο Απόστολος Πορτοβάρας σε ρόλο προπονητή της ομάδας 

1986. Τελικός πρωταθλήματος με ΓΕΑ Αγρινίου. Νίκη του Πέτα με 3-0 σετ.

Το Πέτα του Αθλητισμού - Το 2ο μέρος του αφιερώματος
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νάσης Κακαριάρης, Μάκης Γεώργος, Κώστας 
Λαγός, Γεώργιος Σερβετάς, Λάμπρος Λαγός, 
Στάθης Κακαριάρης, Βασίλης Κασελούρης.
Το 1992-93 η επιστροφή αθλητών που ολοκλή-
ρωσαν τις σπουδές τους, έφεραν πάλι άνθηση 
και χαμόγελα στο Πέτα. ΄Ηταν οι Σταμούλης 
Γιάννης, Πορτοβάρας Απόστολος, Λαγός Κώ-
στας, Γεώργος Μάκης. Μάλιστα οι δύο πρώτοι 
ήταν και προπονητές. Οι υπόλοιποι που στελέ-
χωναν το ρόστερ ήταν Κακαριάρης Θανάσης, 
Φιλίππου Βασίλης, Ψαρογιάννης Γιάννης, Χρι-
στοδούλου Σπύρος, Καραμπάς Απόστολος, 
Κακαριάρης Στάθης, Σερβετάς Γεώργιος. Την 
χρονιά αυτή έγινε επανεκίνηση του Παιδικού με 
νέα παιδιά όπως οι: Πάνος Δημήτρης, Γούλας 
Θεόδωρος, Ντζουβάρας Δημήτρης, Κοντογιάν-
νης Γρηγόρης, Κώτσης Απόστολος, Πορτοβά-
ρας Θεόδωρος, Κοσμάς Αντώνης, Γεωργούλας 
Λάμπρος, Βελέτζας Βαγγέλης, Μπίζας Χρυσό-
στομος, Μπίζας Δημήτρης, Γούλας Ανδρέας. 
Το πρωτάθλημα κατακτήθηκε με ευκολία και 
χωρίς ήττα, με 14 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, 
όμως στα μπαράζ οι τραυματισμοί βασικών 
παικτών (Γεώργος, Πορτοβάρας) και έλλει-
ψη εμπειρίας από τα καινούργια παιδιά, μας 
στέρησαν την άνοδο, που πήρε ο ΠΡΩΤΕΑΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η χρονιά των μεταγραφών
Τέλος το 1993-94 όλη η Άρτα μεταγράφηκε στην 
ομάδα μας. Aθλητές όπως οι Γώγος Γεώργιος, 
Σκούρας Γεώργιος, Μπισκανάκης Γιάννης, Ανα-
γνωστάκης Δημοσθένης, Μπουζέκης Γεώργιος, 
Λαβδαριάς Παναγιώτης, Κοντογιάννης Γεώρ-
γιος σε συνδυασμό με την επιστροφή και του 
Άκη Θεοχάρη και βέβαια των Σταμούλη Γιάννη, 
Αποστόλη Πορτοβάρα(προπονητής-παίκτης), 
Χριστοδούλου Σπύρο, Κώτση Αποστόλου, 
Γούλα Θεοδωρή, Καραμπά Απόστολο, Μπί-
ζα Λάμπρο δημιούργησαν ένα σύνολο άκρως 
ανταγωνιστικό, που κατέκτησε πολύ εύκολα το 

πρωτάθλημα, με 9 νίκες και μία ήττα από τον 
Διαγόρα στο Κομμένο. 
Στα μέσα της χρονιάς οι σοβαροί τραυματισμοί 
των Γώγου, Μπισκανάκη, Σταμούλη και η απο-
χώρηση του Μπουζέκη, μπορεί να μην μας στέ-
ρησαν το πρωτάθλημα, αλλά στα μπαράζ λυγί-
σαμε και το Μεσολόγγι ανέβηκε στην Γ΄ Εθνική.
Η ομάδα μας έκλεισε τον κύκλο της συμμε-
τέχοντας για τελευταία φορά σε πρωτάθλημα 
το 1994-95 όταν και με προπονητή-παίκτη τον 
Γιάννη Σταμούλη τερμάτισε στην 3η θέση, 
πίσω από Πύρρο και Α.Γ.Ο. Φιλιππιάδας. Χρι-
στοδούλου Σπύρος, Δημήτρης Ντζουβάρας, 
Γεώργιος Κοντογιάννης, Στάθης Κακαριάρης, 
Γεώργιος Σερβετάς, Άκης Θεοχάρης, Κώστας 
Λαγός μαζί με τον προπονητή Γιάννη Σταμού-
λη ήταν οι τελευταίοι που φορέσανε την φανέλα 
και κλείσανε τον κύκλο της πιο επιτυχημένης 
ομάδος στην Άρτα. 
Στον Πύρρο προπονητής ανέβαλε ο Αποστό-
λης Πορτοβάρας, που την επόμενη σαιζόν 
πήρε μαζί του και τον Γιάννη Σταμούλη. Προ-
πονητές που από τότε έως σήμερα στηρίζουν 
το Αρτινό Βόλεϊ, βγάλανε πλήθος αθλητών και 
χωρίς αυτούς πραγματικά δεν θα υπήρχε Βόλεϊ 
στην Άρτα. Και αυτό γιατί προσφέρουν ανιδιο-
τελώς τις υπηρεσίες τους, με μόνο κέρδος την 
κοινωνική καταξίωση.

Αθλητές – Επιστήμονες
Μάλιστα οι παραπάνω αθλητές ήταν και άρι-
στοι μαθητές, συνδυάζανε άριστα μαθήματα 
και αθλητισμό, όλοι τους σήμερα είναι άριστοι 
επαγγελματίες και μερικοί εξ αυτών (Βαβέτσης, 
Πορτοβάρας, Τσάκαλος, Σταμούλης) είναι πρό-
τυπα που όχι μόνο βγάζουν αθλητές, αλλά και 
τους βοηθούν να γίνουν ολοκληρωμένες προ-
σωπικότητες στην κοινωνία μας.

Αθλητές που διακρίθηκαν
Γεώργιος Βαβέτσης 1987 μεταγράφηκε στον 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ. Αποστόλης Πορτοβάρας 
1988 στον ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Γιάννης Σταμού-
λης 1988 στον ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Παναγιώ-
της Ματάτσης 1985 στα κλιμάκια της Εθνικής 
Παίδων. Κώστας Γούλας 1986 στα κλιμάκια 
της Εθνικής Παίδων. Γεώργιος Κωνσταντάκης 
1986 στα κλιμάκια της Εθνικής Παίδων

Ιδιαίτερη μνεία
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δοθεί στον Πάνο 
Ματάτση, αθλητή πρότυπο, με απίστευτα αλ-
τικά προσόντα που σε όποιο γήπεδο έπαιζε 
η ομάδα μας έκλεβε την παράσταση. Ο σο-
βαρός τραυματισμός στα γόνατά του, δεν του 
επέτρεψαν να πάρει μια μεγάλη μεταγραφή και 
να κάνει σπουδαία καριέρα. Ήδη την χρονιά 
που ο Γεώργιος Βαβέτσης μεταγράφηκε στον 
Παναθηναϊκό, η Κηφισιά 3ος σύλλογος τότε 
στην Ελλάδα, ενδιαφέρθηκε να τον αποκτήσει, 
ήλθαν μάλιστα στο χωριό με πρόταση, αλλά κα-
νείς δεν έμαθε ποτέ τι έγινε και δεν τελεσφόρη-
σε η μεταγραφή. 

Το μυστικό
Η αρίστη σχέση όλων των παιδιών, το αγκάλια-
σμά τους από τον Χρήστο Χριστοδούλου που 
στάθηκε σαν πατέρας, η μεταφορά στο γυμνα-
στήριο με το αυτοκίνητό του, ένα opel kadett, 
σήμα κατατεθέν της ομάδος μας, το αγκάλιασμα 
όλων των χωριανών, η καθημερινή συζήτηση 
για Βόλεϊ παντού, το κλείσιμο όλων των καφε-
νείων την ώρα των παιχνιδιών, το κατάμεστο 
κλειστό γυμναστήριο από Πετανίτες, αλλά και 
Αρτινούς θεωρώ ότι ήταν το μεγάλο μυστικό της 
επιτυχίας που έκανε γνωστό το Πέτα στο Πα-
νελλήνιο. Όπως επίσης η προετοιμασία στην 
«Καρακοφωλιά» και στο ανοικτό γήπεδο στην 
Αγροτολέσχη (πρώην Γυμνάσιο), με οποιεσ-
δήποτε καιρικές συνθήκες, ακόμη και με βροχή 
αφήσανε το στίγμα μιας εποχής, που δύσκολα 
στο μέλλον θα επαναληφθεί. 
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του Γιάννη Φιλίππου

Οι νέοι πλαισίωσαν με εξαιρετική επιτυχία  
την ομάδα Μπάσκετ του Πέτα

Αγαπητοί συνδημότες

Με μεγάλη ευχαρίστηση παραβρέθηκα στην εκδήλωση της Αδελ-
φότητας Πέτα με θέμα τον αθλητισμό του τόπου μας, μετά την 
πρόσκληση που έλαβα από το Δ.Σ.

Τέτοιες δράσεις ενοποιούν το κοινωνικό ιστό ενός τόπου, γιατί ο αθλητι-
σμός και ο πολιτισμός είναι έννοιες συνυφασμένες.
Αρχικά θα αναφερθώ στις περιόδους 1986-1989, που είναι η περίοδος 
στην οποία ήμουν και προπονητής και παίκτης της ομάδας μας που συμ-
μετείχε στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΒΔΕ (Ένωση Σωματείων Βορειοδυτι-
κής Ελλάδας).
Σημαντικοί άνθρωποι που βοήθησαν για τη λειτουργία του τμήματος 
Μπάσκετ την εποχή εκείνη, ήταν αρχικά ο Χριστοδούλου Χρήστος, ο 
Τσάκαλος Γεώργιος και μετέπειτα ο Κολιός Νικόλαος και Πεσλής Δη-
μήτριος (με σημαντική υλική και οικονομική βοήθεια). 
Οι αθλητές που συμμετείχαν στην ανδρική ομάδα ήταν οι: Κολιός Νι-
κόλαος – Βλάχος Γεώργιος – Τσάκαλος Βασίλειος (ο οποίος στους 
αγώνες που ήταν παρών, είχε την επίβλεψη και το στήσιμο της ομάδας) 
- Σταμούλης Γιάννης – Γούλας Κων/νος – Βαβέτσης Γεώργιος – Μα-
τάτσης Κων/νος – Πορτοβάρας Απόστολος - Σερβετάς Γεώργιος 

(του Δημητρίου) – Ροβίνας Κων/νος - Γεωργής Ευάγγελος - Λαγός 
Κων/νος – Μπίζας Λάμπρος – Φιλίππου Βασίλειος (του Αθανασί-
ου) – Καραμπάς Απόστολος – Οικονόμου Κων/νος – Σερβετάς Ηλίας 
και Νίκος – Ρίζος Νικόλαος – Κακαρίαρης Χρυσόστομος – Φιλίππου 
Γιάννης και τέλος ο αξέχαστος και αείμνηστος Σερβετάς Γεώργιος 
του Ευαγγέλου 

Ο Γιάννης Φιλίππου με την πρόεδρο της Αδελφότητας

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Το Πέτα του Αθλητισμού - Το 2ο μέρος του αφιερώματος
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Η ομάδα του βόλεϊ Α.Ο.Φ το 1986. Γήπεδο Ιωνικού Ν. Φιλαδέλφειας,  
μπαράζ ανόδου για Β΄ Εθνική

Η ομάδα βόλεϊ παίδων. Δεξιά διακρίνεται ο Χρήστος Χριστοδούλου,  
ψυχή των ομάδων μπάσκετ και βόλεϊ.

συνέχεια από τη σελ.7

Η ομάδα μας είχε αξιοπρεπή πορεία και βρισκόταν στις πρώτες θέσεις 
του πρωταθλήματος τις χρονιές 1986 έως 1989. 
Την χρονιά εκείνη η ομάδα κατακτά το παιδικό πρωτάθλημα στο 
νομό της Άρτας με τους: Φιλίππου Γιάννη (παίχτης – προπονητής) 
– Μπαλλά Ευάγγελο – Ματάτση Κων/νο – Κωσταντάκη Γεώργιο – 
Μπίζα Λάμπρο – Αναγνωστάκη Σπύρο (του Δημητρίου) – Καραμπά 
Απόστολο – Φιλίππου Βασίλειο του Αθανασίου – Οικονόμου Γεώρ-
γιο – Καλπουζάνη Αντώνη – Χριστοδούλου Βασίλειο. 
Αξιοσημείωτο το ρεκόρ πόντων σε ένα αγώνα 58 και ρεκόρ τριπόντων 12 
από τον Γιάννη Φιλίππου, για τον οποίο έδειξε ενδιαφέρον ο αθλητικός 
σύλλογος Παγκρατίου.
Ακόμη την ίδια χρονιά 1986-87 δημιουργείται ομάδα μίνι μπάσκετ που 
κατέκτησε το πρώτο τουρνουά που διοργανώθηκε στην Άρτα με ομάδες 
από όλη την βορειοδυτική Ελλάδα.
Η ομάδα μας κάνει ρεκόρ διαφοράς πόντων σε αγώνα με την Αναγέννηση 
Άρτας με αστρονομικό για τότε σκορ 103-4! Στον ημιτελικό κερδίζει την 
πρωταθλήτρια βορειοδυτικής Ελλάδος Α.Ο. Αγρινίου με σκορ 60-48 και 
στον τελικό τον διοργανωτή Πύρρο Αρταίων 81-47!
Στην ομάδα μας συμμετείχαν οι: Νίκος Ρίζος πρώτος σκόρερ και καλύ-
τερος παίκτης του τουρνουά – Μάλλιος Γεώργιος – Βάσιος Κων/νος 
– Κασιος Χρήστος – Κωσταντάκης Βασίλειος – Πάνου Κων/νος- Φι-
λίππου Βασίλειος (του Δημητρίου) – Μπαλόκας Μάρκος. 
Το εφηβικό μας τμήμα, που κατάκτησε το παιδικό πρωτάθλημα 1986-87 
τη χρονιά αυτή, πήρε τη δεύτερη θέση. 
Η μεγαλύτερη επιτυχία ήρθε τη χρονιά 1988-89 που κατέκτησε το παιδικό 
πρωτάθλημα στο νομό Άρτας αήττητη και συμμετείχε για πρώτη φορά 
στην ιστορία της στο φαϊναλ φορ που έγινε στο Αγρίνιο, με τις ομά-
δες ΑΓΣΙ Ιωαννίνων, Φαίακα Κέρκυρας και Δόξα Λευκάδος. 
Η ομάδα μας έκανε φανταστικό τουρνουά κέρδισε τα Ιωάννινα και την 
Κέρκυρα και έχασε στον τελικό από την Δόξα Λευκάδος με 71-66 ύστερα 
από μια κακή διαιτησία και με αποβολή από το ημίχρονο με 5 φάουλ του 
πρώτου σκόρερ της ομάδος Σερβετά Νικόλαο (τη χρονιά εκείνη η Δόξα 
Λευκάδος έφτασε στους 4 του πανελλήνιου πρωταθλήματος παίδων και 
αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τον Άρη. Αξίζει να αναφέρουμε τα λό-
για του τότε ομοσπονδιακού προπονητή Αντώνη Χρηστέα (κατέκτησε το 
κύπελλο Κυπελλούχων με την ΑΕΚ) στον προπονητή της ομάδας μας 
Γιάννη Φιλίππου «Πιτσιρίκο, μέχρι εδώ που φτάσατε είναι καλά!» 
Στην ομάδα μας συμμετείχαν οι: Σερβετάς Νίκος και Ηλίας – Θεοχά-
ρης Αντώνης – Κάσιος Γεώργιος – Βλάχος Παναγιώτης – Οικονόμου 
Κων/νος – Ρίζος Νίκος – Πάνου Χρήστος – Αναγνωστάκης Αριστεί-
δης – Κωσταντάκης Βασίλειος – Ανδρέου Δημήτριος – Πεσλής Δη-
μήτριος του Γεωργίου – και ο αξέχαστος Χριστόπουλος Θεόδωρος.
Ύστερα από ένα μεγάλο διάλλειμα στα αθλητικά δρώμενα του νομού μας 
το τμήμα μπάσκετ ξαναδημιουργήθηκε τη χρονιά 2007-8 με ανδρικό και 
παιδικό τμήμα, με προπονητή τον Γιάννη Φιλίππου και έφορο τον Γρη-
γόρη Βάσιο με αθλητές από το χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή του 
νομού Άρτας.
Από την πρώτη χρονιά η ομάδα τερματίζει στην δεύτερη θέση του πρωτα-
θλήματος με ομάδες από τη βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου. 
Στον τελευταίο αγώνα με το Σπάρτακο Ιωαννίνων και αφού κατάφερε να 
γεμίσει το κλειστό γυμναστήριο με κόσμο μετά από πολλά χρόνια έχασε 
στις λεπτομέρειες και με αρκετές απουσίες με 71-58. 
Συμμετείχαν: Βάσιος Θανάσης – Αναγνωστάκης Γιάννης – Καρα-
μπάς Ευάγγελος – Ρίζος Νικόλαος – Μπίστας Γεώργιος – Φούζας 
Γεώργιος – Ζαβερδινός Ευάγγελος – Μπίζας Δημήτριος – Πρίσκας 
Θεόδωρος Φιλίππου Γιάννης (παίκτης – προπονητής) και ο Σερβε-
τάς Φώτιος 
Την επόμενη χρονιά 2009-10 η ομάδα λόγω αναδιάρθρωσης του πρω-

ταθλήματος ανεβαίνει στην Α ΕΣΚΒΔΕ και ενισχύεται με τον Κρεμπούνη 
Γεώργιο και τον Καυκιά Χρήστο κάνοντας εξαιρετική χρονιά και τερματί-
ζει στην 4η θέση στην βορειοδυτική Ελλάδα με ομάδες από την Ναύπακτο 
μέχρι την Κέρκυρα.
Την ίδια χρονιά η ομάδα μας κατακτά το εφηβικό πρωτάθλημα συμπληρώ-
νοντας την τελευταία στιγμή τους παίκτες που χρειαζόταν νικώντας στον 
τελικό τη Δόξα Άρτας με σκορ 46-44 και η ομάδα δεν συνέχισε λόγω οικο-
νομικών και δεν κατάφερε να πάει στην Κέρκυρα να αγωνιστεί με τον Φαία-
κα. Στην ομάδα συμμετείχαν οι: Αναγνωστάκης Γιάννης – Σερβετά Γε-
ώργιος του Τάκη – Μπεκρής Νίκος και Άγγελος – Καρανάτσης Δήμος 
– Τάγκας Διονύσης – Αναγνωστάκης Στέλιος – Βελέντζας Γεώργιος. 
Το 2010-11 έχουμε την αποχώρηση του προπονητή Φιλίππου Γιάννη 
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και αναλαμβάνοντας στη θέση του 
ο Λεμονιάς Απόστολος και ομάδα τερμάτισε στην τελευταία θέση και ευ-
τυχώς λόγω της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος η ομάδα γλίτωσε 
τον υποβιβασμό.
Το 2011-12 με την επιστροφή του Γιάννη Φιλίππου στη θέση του προ-
πονητή και έφορου η ομάδα μας κάνει ανάλογη πορεία με το 2009-10 
και τερματίζει στην 4η θέση. Στην ομάδα συμμετείχαν: Βάσιος Θανάσης 
– Φούζας Γεώργιος – Ζαβερδινός Ευάγγελος – Γεωργίου Παναγιώ-
της – Πέταλης Νίκος – Μίνου Αλέξανδρος (εγγονός Καούνου Αλέξαν-
δρου) – Μπαλαδήμας Λάμπρος – Κρεμπούνης Γεώργιος – Ζούπας 
Χρήστος – Λεμονιάς Απόστολος – Τσιγαρίδας Άρης – Αποστολάκης 
Μάκης – Αναγνώστου Γεώργιος και Δημήτρης – Μπεκρης Άγγελος 
– Μπαλαδήμας Γιάννης – Γρούμπας Λάμπρος – Λίγκας Θανάσης – 
Φώτης Νίκου –Γκαβάγιας Δημήτρης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ομάδα συμμετείχαν παίκτες από όλη την ευ-
ρύτερη περιοχή του νομού Άρτας και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. 
Η ομάδα μας με απόφαση του ΔΣ σταματάει τη λειτουργία της το Σεπτέμ-
βριο του 2013.
Το δύσκολο είναι να χτίσεις κάτι γιατί το γκρέμισμα είναι πολύ εύκολο. 
Από το έτος 2007 και μετά μαζί με το Γρηγόρη Βάσιο κάναμε σκληρή 
προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα νέα παιδιά, αλλά ήταν σχεδόν ακατόρ-
θωτο. Ο λόγος ήταν οι εγκαταστάσεις του δημοτικού γηπέδου Πέτα, που 
απορρόφησε τα παιδιά και δεύτερον οι ώρες που παίρναμε στο κλειστό 
γυμναστήριο Άρτας, που ήταν μετά τις 11 το βράδυ. Στους αθλητές παρεί-
χαμε όλο το αθλητικό υλικό (ακόμα και παπούτσια που κάνανε πάνω από 
100 € το ζευγάρι) και όλα αυτά χωρίς καμία βοήθεια από το Δ.Σ.. 
Τέλος με ιδιαίτερη χαρά αναφέρω πως η συνεργασία μας όλα αυτά τα 
χρόνια ήταν άψογη μεταξύ μας και είμαστε περήφανοι που από όλα αυτά 
βγήκαν άξια άτομα της κοινωνίας (επιστήμονες και επιτυχημένοι επαγγελ-
ματίες). 
Προσωπικά νιώθω ιδιαίτερα περήφανος που έβαλα ένα λιθαράκι για τη 
δημιουργία του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου του Πέτα, και όλο αυτό 
έγινε γιατί βασιστήκαμε στις δικές μας δυνάμεις σαν τότε Δημοτική αρχή. 
Αντίθετα με το κλειστό γυμναστήριο που είχαμε έτοιμη μελέτη και στηρι-
χθήκαμε στις υποσχέσεις της τότε Νομαρχίας (πρόγραμμα του οργανι-
σμού σχολικών κτιρίων), με αποτέλεσμα να μη γίνει ποτέ.
Επειδή αναφερόμαστε στον αθλητισμό του τόπου μας, υπήρχε μελέτη της 
ΔΕΗ το 1992-93 για δημιουργία αθλητικών δράσεων (χώρος αναψυχής, 
άθλησης και περιπάτου στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη λίμνη Πουρ-
ναρίου) καθώς και προγράμματα εντός οικισμού για παραδοσιακά χωριά, 
αλλά κάποιοι κύριοι που μας διοικούσαν την εποχή εκείνη κατάφεραν να 
φυτέψουν πυλώνες και καρκίνο στον τόπο μας.
Κλείνοντας, επειδή ο αθλητισμός και ο πολιτισμός ενώνει, έτσι να ενωθεί 
και ο τόπος μας για να πάμε ένα βήμα μπροστά.
Ευχαριστώ το Δ.Σ. της αδελφότητας για την τιμή που μου έκανε να με 
τιμήσει σαν άνθρωπο του αθλητισμού του τόπου μας.

Με ιδιαίτερη τιμή Φιλίππου Γιάννης. 

συνέχεια από τη σελ.7
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ΎΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Υπογράφηκε η προγραμματική Σύμβαση 
μεταξύ, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για το πρό-
γραμμα Βοήθεια στο σπίτι, της περιόδου 
1/1/2016 – 31/12/2016

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΎΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΡΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΎΡΎΤΕΡΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΎ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ  
Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ, ΜΕΧΡΙ  

ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Μεταφορών 
και Υποδομών και Δικτύων προκήρυξη των 
Τευχών Δημοπράτησης για την ανάθεση με 
ανοικτή διαδικασία της μελέτης με τίτλο «Αντι-

πλημμυρική προστασία Άρτας, καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος 
ποταμός, μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΎ  
Κ. ΓΙΑΝΝΟΎΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΕΎΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  

ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ο Ευστάθιος Γιαννούλης δήμαρχος του Δήμου 
Ν. Σκουφά με παρέμβασή του στη διακομματι-
κή κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής για 

τη διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών, ανα-
φέρθηκε στις θηριωδίες των ναζιστών στην 
περιοχή μας και ιδιαίτερα στο μαρτυρικό Κομ-
μένο στις 16 Αυγούστου του 1943.
Τόνισε με έμφαση ότι ο ελληνικός λαός δεν 
επιζητάει εκδίκηση, αλλά δικαίωση.
Τέλος, διατύπωσε αίτημα προς τον Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης να υπογράψει ώστε να γίνει 
εκτελεστέα η απόφαση του Πρωτοδικείου Λι-
βαδειάς, που εκκρεμεί από το 1995, για απο-
ζημίωση των κατοίκων του Διστόμου. 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΜΜΟΝΕΣ
Πληροφορούμαστε ότι η Δημοτική Αρχή επι-
μένει στον καταστροφικό δρόμο του Μάρμα-
ρου που οδηγεί στη Βρυσούλα. 
Κι αυτό παρά τις έντονες διαμαρτυρίες κατοί-
κων και την τεκμηριωμένη αντίθετη επιχειρη-
ματολογία, μέρος της οποίας  φιλοξενήσαμε 
στα Νέα του Πέτα.
Θλίψη και προβληματισμό δημιουργεί αυτή η 
εμμονή της δημοτικής αρχής. 

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Σ τις 21/04/2016 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ν.Σκουφά το 31ο απ’ τα θέματα ημερήσιας διά-
ταξης αφορούσε την παραχώρηση έκτασης 15 στρεμμάτων 

στην περιοχή «ΛΑΚΚΑ» της τοπ. κοιν. Σελλάδων στον σύνδεσμο δι-
αχείρισης απορριμμάτων για την κατασκευή μονάδας κομποστοποί-
ησης. Απ’ την εισήγηση του δημάρχου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται 
για μια επένδυση 1.500.000 ευρώ που θα καλύπτει ανάγκες υποδο-
χής βιοαποβλήτων των τεσσάρων δήμων του Ν. Άρτας καθώς και 
του γειτονικού δήμου Ζηρού.
Με δεδομένη την αρνητική γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου 
Σελλάδων, την παντελή άγνοια των κατοίκων του χωριού, αλλά και 
την έλλειψη γενικότερης πληροφόρησης των ίδιων των δημοτικών 
συμβούλων, ζητήσαμε την αναβολή συζήτησης του θέματος ειδάλ-
λως θα το καταψηφίζαμε κάτι που τελικά πράξαμε.
Θεωρήσαμε πως συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει χωρίς να προηγηθεί: 
1. Δημόσια διαβούλευση των πολιτών του δήμου και ειδικότερα των 

κατοίκων της τ.κ. Σελλάδων οι οποίοι έχουν το αναφαίρετο δικαί-
ωμα στη λαϊκή συνέλευση του χωριού τους να ενημερωθούν και 
να αποφασίσουν. 

2. Συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο πάνω σ’ ένα πλαίσιο εισήγη-
σης που θα διαμορφώσει το ΤΣΔΑ (Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων) του δήμου, βασισμένο στην υφιστάμενη κατά-
σταση και σε ότι ορίζει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης) και 
το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο) Ηπείρου. Αυτό δεν αποτελεί 
απλά υποχρέωση του κάθε δήμου, αυτό ορίζει η απλή λογική. Ή 
για να το πούμε πιο λαϊκά: «πρώτα βάζουμε το άλογο και μετά το 
κάρο».

Κάναμε απολύτως σαφές πως δεν είμαστε αντίθετοι «επί της αρ-
χής» στην κομποστοποίηση ως μέρος μιας συνολικότερης διαδικα-
σίας διαχείρισης απορριμμάτων, τονίσαμε όμως ότι:
1. Κάθε τέτοιου είδους επένδυση είναι καταδικασμένη να αποτύχει 

(όπως έχει αποδείξει και η ευρωπαϊκή εμπειρία) και να καταστεί 
ανενεργή εάν δεν στηριχτεί πάνω σ’ αυτό που ονομάζεται «δια-
λογή στην πηγή», κι αυτό προϋποθέτει πρώτα και κύρια τη συ-
στηματική και συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού με εν-
θάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών σε κάθε δράση 
διαχείρισης μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας. Τέτοιος σχεδια-

σμός στο δήμο μας δεν έχει υπάρξει έως σήμερα με ευθύνη της 
δημοτικής αρχής.

2. Είναι τουλάχιστον αφελές σε δήμους χαμηλής αστικής πυκνότη-
τας σαν το δήμο Ν. Σκουφά να μην προκρίνεται η οικιακή κομπο-
στοποίηση, η δυνατότητα δηλαδή της κάθε νοικοκυράς να επε-
ξεργάζεται τα οργανικά υπολείμματα του σπιτιού και να πετάει 
το παραγόμενο λίπασμα στον κήπο ή στο χωράφι γι αυτό και η 
οικιακή κομποστοποίηση εμπίπτει στην έννοια της ανακύκλωσης 
κι όχι της πρόληψης. Αντί αυτού επιλέγουμε να πληρώνουμε ένα 
κόστος διαχείρισης με ποσότητες σκουπιδιών που θα συλλέγο-
νται, μεταφέρονται και επεξεργάζονται κάπου αλλού;

3. Καμιά επένδυση μικρή ή μεγάλη, κομποστοποίησης ή ανακύκλω-
σης ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώ-
μη των κατοίκων της περιοχής.

Στους προβληματισμούς μας αυτούς το μοναδικό αντεπιχείρημα του 
δημάρχου ήταν ότι αυτός ως πρόεδρος του συνδέσμου απορριμμά-
των έχει την εμπειρία και γνωρίζει καλύτερα. Παρότι όμως στη συ-
νεδρίαση του Δ.Σ. ήταν φειδωλός στην ενημέρωση, σε συνέντευξή 
του στο τοπικό τύπο δυο βδομάδες μετά ανέπτυξε πλήρως το σχε-
διασμό της συγκεκριμένης επένδυσης. «Πρόκειται για ένα πρόγραμ-
μα που εδώ και καιρό το συζητάμε και το προετοιμάζουμε», είπε. 
Φυσικά χωρίς οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πολίτες του δήμου να 
γνωρίζουν οτιδήποτε. «Πρόκειται για θετική εξέλιξη όσον αφορά την 
περιοχή μας…», όπως τόνισε. Ποιοί θα το κρίνουν αυτό; «Σε πρώ-
τη φάση δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτή την υποδομή απόβλητα 
χυμοποιείων ή ζωϊκών αποβλήτων κ.λπ.». Σε αντιδιαστολή όμως 
αυτών, η πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος χωρ. σχεδιασμού 
και ανάπτυξης της περ. Ηπείρου αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Κα-
λογιάννη μίλησε για πρόβλεψη συνδιαχείρισης λοιπών ρευμάτων 
αποβλήτων (γεωργικών, υπολείμματα από βιομηχανίες τροφίμων 
κλπ). Τι ισχύει τελικά;
Θέτουμε αυτές τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα για να καταδεί-
ξουμε το τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης και την απουσία κοινωνι-
κής συμμετοχής στο σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων του 
δήμο μας, με άμεση οικονομική συνέπεια (στα δημοτικά τέλη) αλλά 
και τον κίνδυνο για μελλοντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Διεκδι-
κούμε ενεργά ως δημοτικοί σύμβουλοι και ως πολίτες τη συμβολή 
μας στη διαδικασία αυτή σε μια συλλογική προσπάθεια για να κά-
νουμε τον τόπο μας «ιδανικό για να ζεις».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Θεόδωρος Μουσαβερές, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δήμος 
Πολιτών» και Μπάμπης Πεσλής επικεφαλής της παράταξης «Παρέμβαση Πολιτών», με την επόμενη 

παρέμβασή τους τοποθετούνται στο θέμα επιλογής μονάδας κομποστοποίησης στις Σελλάδες. 

Η κοινωνική συμμετοχή κι ο έλεγχος προϋποθέσεις για την επιτυχία των σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Μία σύντομη διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων 

του Δήμου «Νικολάου Σκουφά»
του ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Έχω υποστηρίξει πολλές φορές με 
άρθρα μου σε εφημερίδες και πε-
ριοδικά, με ενδιαφέρον για την 

αυτοδιοίκηση, ότι η δημοσίευση από τους 
Δήμους του ισολογισμού, προσφέρει ελά-
χιστη πληροφόρηση στους πολίτες για την 
οικονομική κατάσταση του κάθε οργανισμού 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τούτο για δύο 
λόγους:
• Ο ισολογισμός έχει πληροφοριακή ανε-

πάρκεια και 
• Γίνεται κατανοητός μόνο από ειδικούς.
Για τους λόγους αυτούς σε μια πρόσφατη 
σύσκεψη αυτοδιοικητικών στελεχών, στην 
οποία ήμουν εισηγητής σε θέματα αλλαγών 
στο θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, 
πρότεινα τη δημοσίευση ενός πίνακα που 
λέγεται ‘’ Προέλευση Πόρων και χρησιμο-
ποιήσεις’’. Ο πίνακας αυτός είναι κατανοη-
τός και από μη ειδικούς και θα βοηθήσει στη 
βελτίωση της διαφάνειας και της συμμετο-
χής των πολιτών στα δημοτικά δρώμενα.
Παρόλα αυτά η διερεύνηση του ισολογισμού 
του Δήμου, εφόσον είναι δυνατή, εκτιμώ ότι 
είναι χρήσιμη γιατί βοηθάει στην εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων για τη διαχειρι-
στική πολιτική της Διοίκησης και για τυχόν 
διορθώσεις που επιβάλλονται .
Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 
Δήμου Νικολάου Σκουφά των ετών 2010, 
2011, 2012, 2013, και 2014 θα αναλύσω την 
εξέλιξη βασικών μεγεθών και τις συνέπειες 
των μεταβολών τους. Κυρίως θα ασχοληθώ 
με τα μεγέθη της βραχυχρόνιας ισορροπίας 
στον ισολογισμό και θα περιορισθώ μόνο σε 
αυτά στο παρόν σημείωμα.

Απαιτήσεις και Ύποχρεώσεις
Οι απαιτήσεις του Δήμου, δηλαδή τα ανεί-
σπρακτα έσοδα, παρουσίασαν μια πολύ 
μεγάλη αύξηση κατά τη διάρκεια της τετραε-
τίας 2011-2014. Συγκεκριμένα από 450.000 
ευρώ που ήταν την 1-1-2011, όταν ανέλα-
βε η Διοίκηση Ε. Γιαννούλη, έφθασαν τις 
982.000 στις 31-12-2014. Αυξήθηκαν δηλ. 
περισσότερο από μισό εκατομμύριο, ήτοι 
κατά 532.000, που σημαίνει αύξηση 118%. 
Η αύξηση αυτή των ανείσπρακτων εσόδων 
ενδεχομένως οφείλεται στην οικονομική κρί-
ση, αλλά και σε κακή διαχείριση των απαιτή-
σεων. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι 
από τις απαιτήσεις αυτές ένα μέρος μικρό 
ή μεγαλύτερο δεν πρόκειται να εισπραχθεί, 
όπως συμβαίνει σε όλους τους Δήμους και 
στις επιχειρήσεις που έχουν απαιτήσεις 
μακράς διάρκειας. Και αυτό γιατί περιέ-
χουν επισφαλή και ανεπίδεκτα είσπραξης 
ποσά τα οποία θα αποτελέσουν ζημιά για 
τον κάθε οικονομικό οργανισμό. Για το λόγο 
αυτό σχηματίζεται πρόβλεψη για την πιθανή 
ζημιά που θα προκληθεί και σκοπό έχει να 
απεικονίσει την πραγματικότητα και να μην 
ωραιοποιεί την ρευστότητα του Οργανισμού. 

Ο Δήμος δεν σχημάτισε καμία πρόβλεψη 
δηλ. δεν υπολόγισε απώλειες από τα ανεί-
σπρακτα αυτά έσοδα. Ο Ορκωτός ελεγκτής 
που ήλεγξε τη διαχειριστική περίοδο 2013 
σημείωσε: ‘’ …απαιτήσεις ποσού 470.000 
ευρώ περίπου, παραμένουν αμετάβλητες 
για διάστημα μεγαλύτερου του έτους. Για το 
ποσό αυτό δεν έχει σχηματισθεί ισόποση 
πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων 
χρήσεως για τη ζημιά που ενδεχομένως θα 
υποστεί ο Δήμος από τη μη είσπραξη του 
ανωτέρω ποσού, με συνέπεια το υπόλοιπο 
του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα 
χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζο-
νται αυξημένα.’’ Με λίγα λόγια τα ελλείμματα 
που εμφανίζει ο Δήμος θα ήταν αυξημένα 
εάν είχαν υπολογισθεί και σχηματισθεί προ-
βλέψεις. 
Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αρνητική συνέ-
πεια, που σημειώνει ο ορκωτός ελεγκτής, 
από τον μη σχηματισμό προβλέψεων. Εμ-
φανίζεται η ικανότητα εξόφλησης των βρα-
χυπροθέσμων υποχρεώσεων (ρευστότητα) 
πολύ υψηλή, ενώ στην πραγματικότητα εί-
ναι πολύ χαμηλότερη. Δεν παρουσιάζεται με 
τον τρόπο αυτόν η πραγματική οικονομική 
δυνατότητα του Δήμου.
Οι υποχρεώσεις την ίδια περίοδο, 2011-
2014, παρουσίασαν αύξηση 62% και από 
785.000 περίπου, έφθασαν στο 1.269.000. 
Όπως είναι φυσικό υπάρχουν ακόμη και οι 
λεγόμενες αφανείς και λανθάνουσες υπο-
χρεώσεις που θα προκύψουν για το διά-
στημα αυτό από ελέγχους που δεν έχουν 
γίνει, για άμεσους και έμμεσους φόρους, για 
ασφαλιστικές εισφορές, για μη τιμολογημέ-
νες υποχρεώσεις, για αποζημιώσεις προ-
σωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
κ.λπ.
Κατά την άποψή μου η αύξηση των υποχρε-
ώσεων οφείλεται στην αδυναμία είσπρα-
ξης μεγάλου μέρους των εσόδων. Αυτό 
προκύπτει από τη σύγκριση εσόδων,ανεί-
σπρακτων εσόδων,εξόδων, πληρωμένου 
κόστους και υπολογισμένου λειτουργικού 
κόστους .

Έσοδα –Έξοδα και Ελλείμματα
Κατά μέσο όρο τα ετήσια έσοδα ανέρχονται 
στα 4,63 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της τετρα-
ετίας. Και παρουσίασαν μείωση κατά 16%, 
όπως έγινε σε όλους τους Δήμους. Στους 
περισσότερους μάλιστα η μείωση είναι με-
γαλύτερη λόγω της οικονομικής κρίσης.
Το ύψος των μέσων ετησίων εξόδων ανέρ-
χεται σε 5,5 περίπου εκατ. 
Η αρνητική αυτή διαφορά εσόδων-εξόδων 
δημιουργεί κάθε χρόνο έλλειμμα. Το ύψος 
του ελλείμματος αυτού προσεγγίζει κατά 
μέσο όρο τις 850.000 ευρώ ετησίως. Έτσι τα 
ελλείμματα που συσσωρεύτηκαν στο Δήμο 
την τετραετία 2011-2014 ανέρχονται στο πο-
σόν των 3,4 εκατ. ευρώ. Τα ελλείμματα αυτά 

θα ήταν μεγαλύτερα εάν είχαν σχηματισθεί 
οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
όπως ανέλυσα παραπάνω και όπως σημει-
ώνει και ο ορκωτός ελεγκτής. Τα ελλείμματα 
αυτά θα εκλείψουν εάν κατορθώσει ο Δήμος 
να εξισώσει τα ετήσια έξοδα με τα ισόχρονα 
έσοδα.
Έχω υποστηρίξει ότι το έλλειμμα στους 
Δήμους (η διαφορά εσόδων-εξόδων) είναι, 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ανα-
πτυξιακό μέγεθος. Στην περίπτωση του 
Δήμου μας θα χρειάζονταν περισσότερα 
οικονομικά στοιχεία για να χαρακτηρισθεί 
το έλλειμμα των 3,4 εκατ. αναπτυξιακό μέ-
γεθος.
Τα συμπεράσματα από τη σύντομη αυτή 
ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 
του Δήμου συνοψίζονται ως εξής:
• Η μεγάλη αύξηση των απαιτήσεων, ενδε-

χομένως αναπόφευκτη, απαιτεί το σχη-
ματισμό προβλέψεων για επισφάλειες 
που οπωσδήποτε υπάρχουν. Διαφορε-
τικά ο ισολογισμός δεν απεικονίζει την 
πραγματική οικονομική δυνατότητα του 
Δήμου.

• Η μείωση των ελλειμμάτων προϋποθέτει 
αύξηση των εσόδων ή μείωση των εξό-
δων. Ενδεχομένως τα έξοδα να είναι ανε-
λαστικά στο ύψος αυτό. Μειώθηκαν ήδη 
κατά 20% περίπου αλλά εκτιμώ με αργό 
ρυθμό.

•  Η αύξηση των εσόδων ήταν και είναι το 
πρόβλημα. Πριν από την κρίση και με 
τον Καλλικρατικό νόμο μεταβιβάστηκαν 
στους δήμους περισσότερες από 200 αρ-
μοδιότητες χωρίς να μεταβιβασθούν και 
αντίστοιχοι πόροι. Και φαινόταν βέβαιο 
ότι οι ΟΤΑ δεν θα ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν από τις 
συνενώσεις και τις αυξημένες υποχρεώ-
σεις. Η οικονομική κρίση επιδείνωσε την 
κατάσταση των εσόδων τα οποία μειώθη-
καν ακόμα περισσότερο.

• Η λύση βρίσκεται στη μεταφορά φόρων 
από την κεντρική διοίκηση απευθείας 
στους ΟΤΑ με νομοθετική ρύθμιση, για 
να υπάρξει πραγματική αποκέντρωση 
και ανακατανομή των κρατικών εσόδων 
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, 
κάτι που συζητείται έντονα αυτή την πε-
ρίοδο και εκτιμώ ότι σχεδιάζεται σοβαρά.

• Ο Καλλικρατικός Νόμος που τόσο στηρί-
χθηκε από τους περισσότερους δημάρ-
χους και φυσικά και από τον κ. Γιαννούλη, 
αποδείχθηκε ανεπαρκής και σε πολλούς 
τομείς καταστροφικός για την αυτοδιοίκη-
ση. Η αλλαγή του είναι ζήτημα χρόνου. Το 
θέμα που συζητείται είναι σε ποια έκταση.
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Θάνατοι

Κοινωνικά

ΣΎΝΔΡΟΜΕΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Από τα καταστήματα υποδημάτων Five Shoes λάβαμε για ενίσχυση της έκδοσης του ημερολογίου μας το ποσό των 130,00€.

Συνδρομές προς την Αδελφότητα
ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 45€
ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΕΥΤΥΧΙΑ 20€
ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25€
ΜΠΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50€
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20€
ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 20€
ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΣΒΟΥΡΑΣ) 30€
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΙΝΑ 20€ 
ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30€

Συνδρομές που λάβαμε από την κυρία  
Χαρίκλεια Κακαριάρη στο Πέτα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5€
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20€
ΣΕΡΒΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΘΩΜΑ) 30€
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20€

Συνδρομές από Καφενείο Κώστα Πεσλη
ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΦΩΤΗΣ 20€
ΣΕΡΒΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (ΤΟΛΗ) 20€
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ) 20€

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΘΕΚΛΑ 20€
ΚΟΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20€
ΠΕΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50€
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 10€

Συνδρομές Από τα ΚΑΠΗ Πέτα
ΦΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20€

Συνδρομές εις μνήμη
• Ο ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50€ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 
• Η ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

20€ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

(Τα κοινωνικά περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι και το Μάρτιο)

Δ υο γυναίκες νεκρές και 
έξι τραυματίες μεταξύ των 
οποίων και δυο μικρά 

παιδιά είναι ο τραγικός απολογι-
σμός του τροχαίου που έγινε τα 
ξημερώματα στην Άρτα.
Ο προηγούμενος τίτλος προέρχεται 
από τοπικές εφημερίδες της Άρτας 
και δυστυχώς αφορούσε δύο συχω-
ριανές μας, δραστήριες με σημαντι-
κή συνεισφορά στους συλλόγους 
του χωριού. Πρόκειται για την Ντίνα 
Μπακατσέλου και την Αλεξάνδρα 
Μπίζα (του Μάνθου).

Η επίσημη ανακοίνωση  
της Αστυνομίας

Σήμερα και ώρα 01:25΄ στο 142ο 
χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρ-
ρίου - Ιωαννίνων, στην περιοχή Κο-
μποτίου Άρτας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
που οδηγούσε 35χρονος ημεδαπός 
και στο οποίο επέβαιναν μία 25χρο-
νη ημεδαπή και δύο ανήλικα παιδιά 
(6 και 3 ετών), συγκρούστηκε με 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 
65χρονη ημεδαπή και στο οποίο 
επέβαιναν τρεις ημεδαποί (μία 
63χρονη γυναίκα και δύο άνδρες, 
66 και 69 ετών).

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν 
ο θανάσιμος τραυματισμός της 
65χρονης οδηγού του δεύτερου 
αυτοκινήτου και της 63χρονης συ-
νεπιβάτιδας του ίδιου οχήματος, ο 
σοβαρός τραυματισμός του 6χρο-
νου παιδιού, του 66χρονου και του 
69χρονου, ενώ ελαφρά τραυμα-
τίστηκαν ο 35χρονος οδηγός του 
πρώτου οχήματος, η 25χρονη συ-
νοδηγός και το 3χρονο παιδί τους.
Προανάκριση για τον ακριβή προσ-
διορισμό των συνθηκών του τροχαί-
ου ατυχήματος διενεργείται από το 
Τμήμα Τροχαίας Άρτας.

Το παραδοσιακό στέκι,  
ξανά σε χέρια Πετανιτών 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Ειδικές τιμές για τα Μέλη του Συλλόγου

Γεώργιος Κοίλιας ΕΠΤΑΝΗΣΟΎ 13 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΎΡΟΙ 

ΤΗΛ.: 210 2618337

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

στο μνημείο του Πέτα

Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπασπύρου
Ξαφνικά και αναπάντεχα έφυγε από τη ζωή στις 
4 Μαρτίου ο Βαγγέλης  Παπασπύρου του Βησ-
σαρίωνα. Ο Βαγγέλης ήταν ένας ξεχωριστός άν-
θρωπος και επιστήμονας και δυστυχώς άφησε 
τον κόσμο αυτόν σε μια δύσκολη  αλλά γοητευ-
τική περίοδο,  όπως ο ίδιος έλεγε πολλές φορές. 
Γεννήθηκε το 1960 και από τα γυμνασιακά του 
χρόνια έδειξε τις ιδιαίτερες πνευματικές του 
ικανότητες. 
Πρώτευσε τότε σε πανελλήνιο διαγωνισμό στα 
μαθηματικά και αντιπροσώπευσε την Ελλάδα 
σε αντίστοιχο διαγωνισμό στο Παρίσι. Αργότερα 
τελείωσε τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
του ΕΜΠ και συνέχισε σπουδές στη Γαλλία στον 
τομέα Telematique et Systemes d’ Information. 

Υπήρξε πρωτοπόρος στο τομέα της πληροφο-
ρικής και συνέβαλε στην εξέλιξή της στη Χώρα 
μας. Υπάρχουν στα σχετικά επιστημονικά συγ-
γράμματα αναφορές  σε μεθόδους που επινόη-
σε και εφάρμοσε ο Βαγγέλης.
Ήταν παντρεμένος με την Μαρία Τσακιρίδου 
και έχει τρία παιδιά
Στο χωριό μας γύρισε το 1979 ένα μικρό αλλά 
πολύ ενδιαφέρον  ντοκιμαντέρ με αφορμή τις 
τότε γιορτές της αποκριάς.
Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο του Παλαι-
ού Φαλήρου. Ύστατο χαιρετισμό στον Βαγγέλη 
απηύθυναν: Η συζυγός του Μαρία, ο Πρύτανης 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μανώλης Γι-

ακουμάκης, εκπρόσωπος 
της στρατιωτικής μονάδας 
του Ναυτικού όπου υπηρέ-
τησε και πρόσφερε υπηρε-
σίες πληροφορικής αμισθί 
και μετά την αποστρατευσή 
του, και  ο Άγγελος Παπασπύρου. 
Συλλυπητήρια κείμενα έστειλαν:
• Οι σύντροφοί του από τη Ριζοσπαστική Αρι-

στερή Κίνηση Παλαιού Φαλήρου
• Από το κίνημα για τη διάσωση του Ρέματος  

της Πικροδάφνης
• Από την Αδελφότητα των Πετανιτών της  

Αθήνας

Η Ντίνα 
Μπακατσέλου 

πάντα πρόθυμη  
να συνεισφέρει. 

Η φωτογραφία 
είναι από τη 

φετινή Καθαρή 
Δευτέρα.  

 � ΤΗΝ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ Ο ΣΕΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΩΝ 82

 � ΤΗΝ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ12

Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Παλαιότερη φωτογραφία με την ομάδα της Αδελφότητας.  

Κάποιοι το παλεύουν ακόμη!

O Xρήστος Χριστοδούλου δίνει τις 
τελευταίες συμβουλές

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

Παλαιότερη φωτογραφία  με την παιδική ομάδα της Αδελφότητας

Ομάδα βόλεϊ του χωριού σε στιγμές ανάτασης

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ

Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

Όσοι φιλοι θέλουν τον τηλεφωνικό κατάλογο που ειχε εκδώσει ο σύλλογος 
παλαιότερα μπορούν να τον προμηθευτούν στην τιμη των 5€ απο τα μέλη 
του συλλόγου. Εχουν μείνει 20 τελευταία τεμάχια και σίγουρα αποτελεί ενα 
χρήσιμο βοήθημα για όλους.

Τ Ή Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Ό Σ  Κ Α Τ Α Λ Ό Γ Ό Σ


