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Ευχές από το Δ.Σ.  
της Αδελφότητας Πέτα!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Πέτα εύχεται 

Χρόνια Πολλά, πάντα με υγεία!
Με σεβασμό και αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους 

μας, με αγάπη για τον γενέθλιο τόπο  
και την πατρίδα μας!

Στο φύλλο αυτό μπορείτε να διαβάσετε:
• Το σταυρόλεξο του Πέτα  

(του Χρ. Κοντογεωργίου) σελ. 3
• Αναφορά στα Ναζιστικά 

εγκλήματα (του Γ. Βράκα) σελ. 4
• Γενικά περί ιών (του Γιώργου 

Παπαδημητρίου) σελ. 5
• Η αντιμετώπιση της Πανούκλας 

στην Άρτα τον 18ο αιώνα  
(του Τρ. Σερβετά) σελ. 6-7

• Αφιέρωμα στη μνήμη του 

Συνταγματάρχη Κώστα Κόκκα 
σελ. 8-9

• Μνήμες από τα παιδικά χρόνια 
του αξιωματικού Κώστα Κόκκα 
στο Πέτα (του Β. Αγγέλη) σελ.9

• Παιδικό αφιέρωμα στη μνήμη 
της Ευγενίας Σταμούλη  
(του Λ. Τζόκα) σελ. 10-11

• Τη σταθερή στήλη  
«Τα Εν Δήμω» σελ. 12-13

Καλή Χρονιά!
Δ ύ σ κ ο λ ο ς 

ο χρόνος 
που πέρασε. 
Ένα διαρκές 
« κ ρ υ φ τ ο ύ λ ι » 
μήπως και ξεφύ-
γουμε από τον 
θ α ν α τ η φ ό ρ ο 
κορωνοϊό και 
ένα διαβρωτικό 
άγχος να μην 
βρεθούμε στην 
ανάγκη νοσηλεί-
ας σε δημόσια 
δομή υγείας, για οποιονδήποτε λόγο. Την 
υποχρέωσή της η πολιτεία να προσφέρει 
υψηλού επιπέδου δωρεάν δημόσια υγεία, τη 
…φόρτωσε στην «ατομική ευθύνη» καθενός 
μας και αλλοίμονο σ’ αυτούς που αδυνατούν 
να πληρώσουν…
Όμως, κάθε νέα αρχή πρέπει να συνοδεύε-
ται από αισιοδοξία. Στο 2022 ελπίζουμε να 
τιθασεύσουμε κάπως τον πολυπρόσωπο 
ιό, που περιόρισε την πρόσβασή μας στο 
δημόσιο χώρο, μας αποστέρησε από σημα-
ντικές καθημερινές συνήθειες και ανέστειλε 
την κοινωνική μας ζωή - βασικό στοιχείο της 
ανθρώπινης ύπαρξης.
Ευχόμαστε, επίσης, το 2022 να ξαναβρε-
θούμε σε εκδηλώσεις της Αδελφότητας που 
έχουν ανασταλεί και να ξαναπιάσουμε το 
νήμα της συντροφικότητας ανθρώπων που 
τους ενώνουν οι κοινές αναφορές στον τόπο 
καταγωγής. 

Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο  
της Αδελφότητας Πέτα για το 2022 

Σ τα 200 χρόνια από 
τη μάχη του Πέτα 

είναι αφιερωμένο το 
φετινό ημερολόγιο της 
Αδελφότητας.

Περιέχει σύντομα σχό-
λια με ιστορικές πλη-
ροφορίες και εικόνες 
Φιλελλήνων και Ελλή-
νων που διαδραμάτισαν 
ρόλο στη μάχη, καθώς 
και φωτογραφίες από 
πιο σύγχρονες εορτα-
στικές εκδηλώσεις. 

Η τιμή του ημερολογίου είναι 7 ευρώ και για την προμήθειά του να απευθύ-
νεστε
 � Στην Αδελφότητα: Γιώργος Κακαριάρης: 6937136555, Δημήτρης Κυρούλης: 

6976134558.

 � Στο Πέτα: ΚΕΠ Πέτα • Βιβλιοπωλείο Ελευθερίας Ζέρβα • Βιβλιοπωλείο Βίρνας 
Κακαριάρη (Άγιος Δημήτριος Πέτα) • Καφέ Poup’s (Πουπς) • Ζαχαροπλαστείο 
Αλέξανδρου Κακαριάρη • Φούρνος Μαρίτσας Γούλα • Παντοπωλείο Ηλία Πα-
πασπύρου • Ψησταριά Ψητούλη 

Οι καταθέσεις για το ημερολόγιο και η ενίσχυση της Αδελφότητας μπορεί να 
γίνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς: 
• Alfa Bank, IBAN: GR0801401300130002002017271
• Eθνική Tράπεζα ΙΒΑΝ: GR2401105270000052720022137
• Με ταχυδρομική επιταγή ΕΛΤΑ στη διεύθυνση: Αβύδου 122, Ζωγράφου, 

Αθήνα, ΤΚ 15772
Παρακαλούμε όταν καταθέτετε χρήματα να σημειώνετε το ονοματεπώνυμό σας και 
το λόγο κατάθεσης των χρημάτων. 

ΗµερολόγιοΑ∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ 
«Ο Άγιος Γεώργιος»

200 χρόνια από τη μάχη στο Πέτα200 χρόνια από τη μάχη στο Πέτα200 χρόνια από τη μάχη στο Πέτα200 χρόνια από τη μάχη στο Πέτα200 χρόνια από τη μάχη στο Πέτα200 χρόνια από τη μάχη στο Πέτα
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Καταιγίδα από την περιοχή του Ζαλόγγου πλησιάζει απειλητικά το χωριό.

Οι παλιοί χρησιμοποιούσαν μια χαρακτηριστική έκφραση για να περιγράψουν την πορεία της 
καταιγίδας και να προφυλαχτούν: «Άστραψε το Ζάλογγο, βάλε μέσα τ’ άλογο!» 

(Η φωτογραφία είναι από την περιοχή της Κορακοφωλιάς)

Από μια εποχή  
-όχι και τόσο μακρινή- 
που οι άνθρωποι 
συχνά μετέφεραν  
τα αυτοκίνητα, αντί να 
γίνεται το αντίστροφο! 

Info
•  Τα νέα του Πέτα μπορείτε να 

τα βρείτε σε ηλεκτρονική μορ-
φή στην ηλεκτρονικη διεύθυν-
ση του Δήμου:  
http://www.nskoufas.gr/index.
php?lang=el

•  Αν θέλετε να δείτε το Πέτα 
ψηλά με drone βάλτε στο 
youtube «το Πέτα Άρτας από 
ψηλά». 

ΑΓΓΕΛΙΑΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται για αγορά 
οικόπεδο στο χωριό Πετα 
άρτιο και Οικοδομησιμο 

(καθαροί τίτλοι),  
εντός σχεδίου ή και εκτός 

σχεδίου εφόσον έχει 
αρτιότητα. 

Τηλ. επικοινωνίας:  

6945 236730

Κωνσταντίνος Ε. Τόλης MD, Msc
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»

Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Βησσαρίωνος 7
Κολωνάκι
2ος όροφος

Τηλ.: 213 0116846
Κιν.: 945 113 113

e-mail: dctolis@gmail.com

“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
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Μηκυνών 22, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 6979074502

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Αποστολή κειμένων:
zacharos@otenet.gr
zacharos@upatras.gr
gkakariar@yahoo.gr

dim_kyr@hotmail.com
agg. papaspyrou@gmail.com

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για επικοινωνία  
µε το Δ.Σ. της Αδελφότητας είναι:  

adelfotitapeta@gmail.com

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Tραπεζικός λογαριασμός τράπεζα  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37

ALPHA BANK  
IBAN: GR0801401300130002002017271
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΒYΔΟΥ 122  

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 157 72

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  
ΚΑΜΠΥΛΗ Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα  

Τηλ.: 210 5156810-20-30, Fax: 210 5156811 
email: info@kambili. gr, www.kambili.gr
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Σταυρόλεξο  Πέτα

του Χρήστου Κοντογιώργου

Στα έθιμα των Χριστουγέννων στο χωριό μας, είναι αφιερωμένο το σταυρόλεξο αυτό. 
Ξυπνούσαμε χαράματα την Παραμονή Χριστουγέννων, από τη μυρωδιά της τηγανίτας και με την προσμονή να γεμίσουν τα καλάθια 
μας με καλούδια…! Ήταν η μέρα που τα τριγωνάκια μας θα ακούγονταν σε όλο το χωριό!
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. «ΕΔΕΣΜΑ» ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
4. ΟΧΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΑΛΛΙΩΣ
5. ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟ…. (ΕΘΙΜΟ)
6. ΤΑ ΛΕΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
8. ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΓΛΥΚΙΣΜΑ

10. ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΦΕΡΝΑΝ ΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΤΑ ΧΑΡΑΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

11. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
17. ΠΙΤΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
18. ΤΗΓΑΝΙΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΙΠΟΣ
19. ΕΤΣΙ ΛΕΓΟΤΑΝ ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ
2. ΟΙ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ ΤΑ….ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
3. ΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ
7. ΨΩΜΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
9. ΜΕ ΠΡΑΣΟΣΕΛΙΝΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 

12. Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΡΧΙΖΕ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ…..

13. ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΠΑΓΑΝΑ
14. ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟΥ
15. ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
16. ΜΕ ΚΛΑΔΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΟΛΙΖΑΝ ΤΟ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
20. ΑΛΛΙΩΣ ΟΙ ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΑΝ ΤΟ 

ΦΑΣΚΙΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΈΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Η λύση του Σταυρόλεξου βρίσκεται στη σελίδα 14
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Δικαιοσύνη για τα ναζιστικά εγκλήματα
του Γεώργιου Βράκα  

Ασκούμενος Δικηγόρος, LL.M. in International Law

Τα εγκλήματα του Γ’ Ράιχ συγκλό-
νισαν την ανθρωπότητα και προ-
κάλεσαν τεράστια καταστροφή και 
ανείπωτο πόνο. Τα ψυχικά τραύματα 
που άφησαν σε επιζώντες και στους 
απογόνους τους έμειναν ανεπούλω-
τα. Οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις 
του γερμανικού στρατού εναντίον 
αμάχων, ανυπεράσπιστων ανθρώ-
πων έσπειραν το φόβο και τον τρόμο 
στην ελληνική κοινωνία. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας στήθηκε μια βιομηχανία θανάτου 
σε αυτή την έκταση και έλαβαν χώρα 
κτηνωδίες και θηριωδίες απερίγρα-
πτης έκτασης και ακραίας βίας. 
Η Ελλάδα βίωσε εκατόμβες αθώων, 
λόγω του λιμού της Κατοχής, των 
σφαγών αμάχων, της εξολόθρευσης 
της εβραϊκής κοινότητας και πλή-
θος άλλων εγκλημάτων πολέμου 
και εγκλημάτων κατά της ανθρωπό-
τητας που διέπραξαν οι κατακτητές, 
με πρωταγωνιστή και πρωταίτιο τη 
ναζιστική Γερμανία. Τα εγκλήματα 
αυτά δεν παραγράφονται ποτέ και 
δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητα. 
Στην Ελλάδα του 2021 οι μαρτυρικοί 
τόποι αλλά και ο ελληνικός λαός στο 
σύνολό του απαιτούν από την Ομο-
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα-
νίας Δικαιοσύνη. Το θέμα δεν είναι 
οικονομικό. Ούτε οι ελάχιστοι πλέ-
ον επιζώντες ούτε οι απόγονοί τους 
αποσκοπούν στα χρήματα. Το θέμα 

είναι πρωτίστως ηθικό αλλά έχει, σα-
φώς, και υλική διάσταση. Η Ο.Δ.Γ., 
καθολικός διάδοχος του Γ’ Ράιχ, κα-
λείται να αναλάβει την ευθύνη για τα 
εγκλήματα που διέπραξε η ναζιστική 
Γερμανία στην Ελλάδα και να απο-
δείξει εμπράκτως τη μεταμέλειά της 
γι’ αυτά. Η αναχρονιστική επίκληση 
της «απόλυτης ετεροδικίας» (δικαίω-
μα ή προνόμιο του κράτους να μην 
υπόκειται στην δικαιοδοσία εγχώρι-
ων δικαστηρίων άλλων κρατών) για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
αρχίζει σταθερά να φθίνει στο Διε-
θνές Δίκαιο. 
Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης 
των Οφειλών της Γερμανίας προς 

την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) αγωνίζεται 
επί εικοσιπέντε έτη για τη δικαίωση 
των θυμάτων και την τιμωρία των 
υπευθύνων, πάντα όμως βασισμένο 
στις αρχές της Δημοκρατίας και του 
Διεθνούς Δικαίου, μιας και το σύνθη-
μά του είναι «Διεκδίκηση, όχι εκδίκη-
ση. Δικαιοσύνη κι αποζημίωση».
Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να 
σταθούμε όλοι οι Έλληνες στο πλευ-
ρό του ΕΣΔΟΓΕ και στον αγώνα του 
για να διασφαλίσουμε την δικαίωση 
των θυμάτων, την εκπαίδευση των 
νεότερων γενιών, την αποφυγή της 
λήθης, την αποτροπή της τέλεσης 
νέων εγκλημάτων. 

Κομμένο. Μνημείο για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας
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Γενικά περί ιών (Κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου)
του Γιώργου Παπαδημητρίου (Γιατρός μικροβιολόγος)

Οι ιοί είναι τα τέλεια παράσιτα που δεν έχουν 
κάποια δική τους ζωή αλλά ζουν αποκλειστι-
κά και μόνο δια μέσου κάποιου άλλου είδους 
μέσα στο οποίο παρασιτούν. Δεν είναι τίπο-
τα παραπάνω από γενετικές πληροφορίες 
κωδικοποιημένες σε νημάτια RNA ή DNA, 
δηλαδή ελικοειδή μόρια πάνω στα οποία 
βρίσκεται αποτυπωμένο το «σχέδιο» κάθε 
μορφής ζωής. Οι ιοί μυστηριώδεις μέσα στην 
εξαιρετική τους απλότητα προσκολλώνται 
στα κύτταρά μας και προκαλούν άλλοτε δι-
άφορες συνηθισμένες ενοχλήσεις και άλλοτε 
ασθένειες από απλές μέχρι θανατηφόρες. 
Επί πλέον πολλές φορές μας αναγκάζουν να 
αλλάξουμε τρόπο ζωής αποφεύγοντας τους 
κινδύνους με τους οποίους μας απειλούν. 
Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιβιώ-
σουμε. 
Οι ιογενείς λοιμώξεις μαστίζουν την αν-
θρωπότητα από την αρχή της ιστορίας της 
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σε ένα αιγυπτιακό 
ανάγλυφο από το 1500 π Χ το σχήμα του 
ποδιού ενός ιερέα εμφανίζεται να είναι πα-
ραμορφωμένο από πολιομυελίτιδα. Επίσης 
ένα αραβικό χειρόγραφο του 13ου αιώνα μ 
Χ. δείχνει ένα σκύλο με τη χαρακτηριστική 
συμπεριφορά της λύσσας να δαγκώνει έναν 
τρομαγμένο άνδρα.
Για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι δεν είχαν 
καμία πληροφόρηση και δεν μπορούσαν να 
δώσουν κάποια εξήγηση για όλα τα μυστη-
ριώδη επιδημικά ξεσπάσματα. Η εξέλιξη του 
μικροσκοπίου, στις αρχές του 18ου αιώνα, 
αποκάλυψε την ύπαρξη μονοκύτταρων ορ-
γανισμών που ονομάζουμε βακτηρίδια, και 
αργότερα αποδείχθηκε, πως τα βακτήρια ευ-
θύνονται για ασθένειες όπως η φυματίωση, 
χολέρα, η πανώλη, ο τέτανος κλπ.
Όμως τα αίτια πίσω από πολλές άλλες ασθέ-
νειες, όπως η ευλογιά, η λύσσα και η πολιο-
μυελίτιδα, παρέμειναν μυστηριώδη μέχρι τη 
δεκαετία του 1930, που εξελίχθηκε το ηλε-
κτρονικό μικροσκόπιο. Με αυτό το νέο όργα-
νο, ικανό να μεγεθύνει το αόρατο για γυμνού 
οφθαλμού επτά χιλιάδες φορές και ακόμη 
περισσότερο, έγιναν επί τέλους ορατοί οι ιοί 
και φάνηκε πως είναι εκατοντάδες φορές μι-
κρότεροι από ένα κύτταρο.
Ένας ιός, όπως προείπαμε, αποτελείται από 
γενετικές πληροφορίες κωδικοποιημένες 
στα μόρια DNA ή RNA. Υπόψη πως αυτά 
τα μόρια μέσα σε κάθε ζωντανό οργανισμό, 
γνωστά με την ονομασία γονίδια, περιέχουν 
όλες τις οδηγίες για τη δημιουργία και τη συ-
ντήρηση των κυττάρων. Οι οδηγίες αυτές για 
τη δημιουργία ενός ανθρώπινου όντος κα-
ταλαμβάνουν περίπου τρία δισεκατομμύρια 
μονάδες «μνήμης». Συγκριτικά η ύπαρξη του 
απειροελάχιστου ιού βασίζεται σε μόλις δυο 
χιλιάδες μονάδες «μνήμης». 
Πρέπει να γνωρίζουμε πως κάθε είδος ζωής 
στον πλανήτη μας βασανίζεται από ιούς. 
Όμως διαφορετικά είδη ιών μολύνουν τους 
πιθήκους, τα δελφίνια, τα μανιτάρια τα σαλι-
γκάρια και άλλους οργανισμούς. Μόλις ένας 

ιός εισχωρήσει σε ένα ζωντανό κύτταρο εξα-
πολύει τα γονίδιά του, τα οποία αρχίζουν να 
απλώνονται στο κυτταρόπλασμα δηλαδή το 
ενδοκυττάριο υγρό του κυττάρου. Όταν φθά-
σουν στον πυρήνα του κυττάρου τα ελικοειδή 
νημάτια του RNA του ιού (γονίδια) ξετυλίγο-
νται και καταλαμβάνουν τους γενετικούς μη-
χανισμούς του κυττάρου και έτσι αναγκάζεται 
το κύτταρο να αναπαραγάγει τον ίδιο τον ιό 
σε μεγάλους αριθμούς και διογκώνεται. Στο 
τέλος από την εσωτερική πίεση το κύτταρο 
καταστρέφεται (σκάει) απελευθερώνοντας 
νέους ιούς, οι οποίοι εισχωρούν σε γειτονικά 
κύτταρα και επαναλαμβάνουν την ίδια κατά-
ληψη. Αν οι ιογενείς λοιμώξεις δεν αντιμετω-
πισθούν εγκαίρως μπορεί να προσβάλουν 
αρκετά μεγάλο αριθμό κυττάρων ενός οργα-
νισμού και είναι πιθανό να προκληθούν σο-
βαρές επιπλοκές στις λειτουργίες του, ακόμα 
να επέλθει και ο θάνατος. 
Στον άνθρωπο οι ιοί μεταφέρονται με πολ-
λούς και διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένοι 
όπως το AIDS και ο έρπητας από άνθρωπο 
σε άνθρωπο με τα υγρά του σώματος και την 
επαφή, άλλοι από τα κουνούπια, τις νυχτερί-
δες, τα πουλιά κλπ. Οι περισσότεροι είναι αε-
ρομεταφερόμενοι, όπως οι κορωνοϊοί και αυ-
τοί του κοινού κρυολογήματος (ρινοϊοί) που 
μεταδίδονται με τον αέρα που αναπνέουμε. 
Οι ιοί του κοινού κρυολογήματος και οι κο-
ρονοϊοί υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία και το 
χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι πως με-
ταλλάσσονται εύκολα. Μπορεί μια από αυτές 
τις παραλλαγές να παρακάμπτει το αμυντικό 
μας σύστημα και να αποβεί μοιραία για πολ-
λούς ανθρώπους, όπως συμβαίνει από τον 
Νοέμβριο του 2019 μέχρι τα σήμερα με τον 
COVID-19, ο οποίος μεταλλασσόμενος συ-
νεχώς παρουσιάζεται πιο θανατηφόρος ειδι-
κά στις μεγάλες ηλικίες. Επειδή οι ιοί αυτοί 
είναι πολύ απλοϊκοί στη δομή τους εύκολα 
παρασκευάζονται στα διάφορα εργαστήρια 
βιολογικού πολέμου των μεγάλων κρατών. 
Επομένως στις φυσικές μεταλλάξεις των ιών 
αυτών πρέπει να προστεθούν και οι ανθρώ-
πινες εργαστηριακές μεταλλάξεις, που είναι 
σαφώς πιο επικίνδυνες για τη ζωή μας.
Άλλος ένας ιός που μας κάνει επανειλημμέ-
νες επιθέσεις είναι ο ιός της γρίπης, ο οποί-
ος καταφέρνει και σκοτώνει πάνω από μισό 
εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Η γρίπη εμφανίζεται και είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους ηλικιωμένους, 
που το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει 

ήδη εξασθενήσει από άλλες παθήσεις. Κατά 
διαστήματα μας επισκέπτονται ακόμα πιο 
θανατηφόρες παραλλαγές γρίπης, αποτέ-
λεσμα ριζικών ανακατατάξεων των γονιδίων 
του ιού(μετάλλαξη) που φέρνουν το ανο-
σοποιητικό σύστημα αντιμέτωπο με νέα κα 
άγνωστα αντιγόνα, για τα οποία δεν έχει κα-
μία έτοιμη άμυνα. 
Οι ιοί της γρίπης προσβάλλουν πολλά δια-
φορετικά είδη: ανθρώπους, χιμπατζήδες, 
άλογα, γουρούνια, φώκιες, δελφίνια, πολλά 
είδη πουλιών κλπ με αποτέλεσμα ο ιός να 
μεταλλάσσεται. Παράδειγμα «τα αγριοπού-
λια αποτελούν ένα τεράστιο, συνεχώς μετα-
κινούμενο και μεταλλασσόμενο απόθεμα ιών 
της γρίπης». Ο ιολόγος Ρομπ Ουέμπστερ 
λέει πως «οι ιοί αναπαράγονται στα έντε-
ρα των πουλιών και διασκορπίζονται με τα 
περιττώματα (κουτσουλιές). Μερικές εβδο-
μάδες κάθε χρόνο οι λίμνες και τα ποτάμια 
στις διαδρομές των αποδημητικών πουλιών 
φιλοξενούν μεγάλες ποσότητες ιών γρίπης. 
Νέες παραλλαγές του ιού της γρίπης μπο-
ρεί να εμφανιστούν, όταν τα υδρόβια πτηνά 
συναναστρέφονται σε μεγάλους αριθμούς».
Απέναντι σε όλες αυτές τις επικίνδυνες για 
τον άνθρωπο ιογενείς επιδημίες σήμερα για 
την αντιμετώπισή των είμαστε καλλίτερα 
εφοδιασμένοι παρά πριν από είκοσι χρό-
νια, γιατί διαθέτουμε ποικιλία εμβολίων αλλά 
και φαρμακευτικά σκευάσματα αναχαίτισης 
των ιών. Στις θανατηφόρες επιδημίες ο εμ-
βολιασμός πρέπει να είναι μαζικός ώστε να 
επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά πληθυσμι-
ακής ανοσίας. Διαφορετικά θα είμαστε πα-
ντελώς ανοχύρωτοι στον ιογενή εχθρό. Το 
κάθε φάρμακο ή το εμβόλιο όταν εισέλθει σε 
κάποιο οργανισμό μπορεί να δημιουργήσει 
πέρα από τις θεραπευτικές ενέργειες και πα-
ρενέργειες, όχι σε όλους τους ανθρώπους, 
για αυτό και τα χορηγούμε όταν είναι απα-
ραίτητα. Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να 
υπερτονίζονται οι παρενέργειες, οι οποίες 
προκαλούν πολλές φοβίες και οι άνθρωποι 
στη συνέχεια, όταν δεν υπάρχει και η σωστή 
ενημέρωση, αρνούνται να δεχθούν την προ-
σφερόμενη θεραπεία. 
Ως γνωστό η γη αποτελεί ένα κλειστό σύστη-
μα και για αυτό οι επιδημίες που μπορεί να 
συμβούν σε μια περιοχή μεταδίδονται τάχι-
στα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εκείνο, λοι-
πόν, που απομένει είναι να δημιουργηθεί το 
γρηγορότερο σε όλα τα κράτη υπό τον έλεγ-
χο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σει-
ρά εργαστηρίων ανίχνευσης ιών, κατάλληλα 
επανδρωμένων με ανθρώπινο δυναμικό και 
μηχανολογικό εξοπλισμό. Εξυπακούεται τις 
δαπάνες πρέπει να αναλάβει ο ΟΗΕ, που θα 
χρηματοδοτείται από τις πιο πλούσιες χώ-
ρες. Σκοπός των εργαστηρίων αυτών θα εί-
ναι να επισημαίνουν αμέσως κάθε εμφάνιση 
επικίνδυνων ιών. Κατά αυτό τον τρόπο θα 
μπορούμε να προλάβουμε ή να περιορίζου-
με ή να εξαλείφουμε μέσα στην αρχική της 
εμφάνιση μια θανατηφόρα ιογενή επιδημία.
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Πανδημία πανούκλας σε Άρτα και Πέτα το 18ο αιώνα
Θύτες και θύματα

Με το θέμα πανδημία πανούκλας που χτύπησε την Άρτα και 
το Πέτα το 18ο αιώνα, ασχοληθήκαμε στο 84/1985 φύλλο 
της εφημερίδας μας. Ωστόσο η συγκυρία του κορονοϊού, 

που παρουσιάζει συμπτώματα παρόμοια της πανούκλας, καθώς 
κι άλλα επιπλέον στοιχεία που περιήλθαν στη γνώση μας, μας 
αναγκάζουν να ξαναδούμε το θέμα διαφορετικά, με κριτική ματιά 
και σκέψη και με λόγο αιχμηρό, γιατί σ΄αυτή την επιδημιακή λαίλα-
πα, που επέρχονταν κατά κύματα και κράτησε ένα αιώνα, υπάρ-
χουν δολεροί κερδοσκόποι κι αθώα θύματα… Κι εμείς δε χρωστά-
με λόγο καλό σ΄αυτούς που έβλαψαν το λαό μας, τους προγόνους 
μας, την τοπική κοινωνία και τη γη που γεννηθήκαμε…

Επέλαση πανδημίας πανούκλας  
στην Άρτα και Πέτα

Η πανούκλα, ή αλλιώς πανώλη, ήταν γνωστή στην Ευρώπη από 
το 15ο αιώνα. Μεταδίνονταν με τα ποντίκια, που παρασιτούσαν 
στ΄αμπάρια των εμπορικών καραβιών. Συχνά προξενούσε προ-
βλήματα υγείας και οικονομίας στους λαούς της Ευρώπης, αλλά 
στις αρχές του 18ο αιώνα πήρε μορφή πανδημίας θερίζοντας 
μεγαλοπόλεις και λιμάνια της Ευρώπης. Έτσι από το λιμάνι της 
Μασσαλίας έκανε επέλαση με σφοδρότητα και στα λιμάνια Κό-
πραινας και Σαλαώρας. Σύντομα σάρωσε την τουρκοκρατούμενη 
Άρτα και το καλοκαίρι του 1714 σκόρπισε θανατικό στο Πέτα.

Εμπορική Εταιρεία αχρείων κερδοσκόπων
Την περίοδο αυτή οι Λουδοβίκοι-βασιλείς της γαλλικής ολιγαρχίας 
καραδοκώντας ευνοϊκές περιστάσεις για εκμετάλλευση και πλου-
τισμό δεν έχασαν την ευκαιρία της πανδημίας πανούκλας. Συ-
γκρότησαν αμέσως «κόμμα» αόρατο της λαθρεμπορίας με πολ-
λούς τυχοδιώκτες συνεργάτες. Ίδρυσαν λοιπόν εμπορική εταιρεία 
με γαλλικό προξενείο στην Άρτα κι οργάνωσαν ένα τέλειο οικο-
νομικό δίκτυο, με δραστηριότητες που απέφεραν σημαντικές επι-

τυχίες. Χωρίς σοβαρή χρηματική επένδυ-
ση λειτούργησαν τα πρωτόγονα λιμάνια 
Κόπραινας και Σαλαώρας. Χαϊδεύοντας 
με γαλιφιές τ΄αυτιά των Τούρκων κι εκδη-
λώνοντας εχθρική διάθεση για κάθε επα-
ναστατική κίνηση των Ελλήνων, πέτυχαν 
ευνοϊκές διπλωματικές και οικονομικές 
σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Απέκτησαν έτσι κύρος κι αίγλη και κυρι-
άρχησαν εμπορικά σε Ανατολή και Δύση.

«Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά»
Το αλισβερίσι της Εμπορικής συναλλαγής Γάλλων και Τούρκων 
άρχιζε από τη Μασσαλία. Καπετάνιοι, πληρώματα κι εμπορεύ-
ματα μετακινούνταν χωρίς ταξιδιωτικά και υγειονομικά έγγραφα. 
Δεκάδες πλοία φορτωμένα δέματα με μπαχαρικά και υφάσματα 
ξεφορτώνονταν με πλαστά έγγραφα, χωρίς εμπορικό κι υγειονο-
μικό έλεγχο στα λιμάνια της Άρτας προσφέροντας μπαξίσια στους 
Τούρκους, που είχαν έφεση στο λάδωμα και στο κλέψιμο. Από 
τα έσοδα των φόρων και δασμών οι πασάδες κι αγάδες κλέβανε 
ακόμα και τον πιο σκληρό σουλτάνο!!! 
Τα εισαγόμενα προϊόντα αποθηκεύονταν «κακήν κακώς» στην 
Άρτα και προωθούνταν με κάρα και υποζύγια, για να πωληθούν 
υπερτιμημένα στις αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αντί-
θετη πορεία ακολουθούσαν τα πολύτιμα εξαγώγιμα προϊόντα από 
τις πλουτοπαραγωγικές περιοχές των Βαλκανίων, της Θεσσαλίας 
και Ηπείρου. Από τα λιμάνια Κόπραινας και Σαλαώρας μεταφέρο-
νταν με το Γαλλικό εμπορικό στόλο, για κερδοσκοπικό νταραβέρι 
στην Ευρώπη. Οι Γαλλικές προξενικές αρχές της Άρτας, με παρά-
νομες ενέργειες και ποικίλες αλχημείες ικανοποιούσαν συγκεκρι-
μένα οικονομικά συμφέροντα. 

Σε προηγούμενο φύλλο των Νέων του Πέτα δημοσιεύσαμε κείμενο του Τρύφωνα Σερβετά με θέμα την επιδημία πανούκλας 
στο Πέτα. Στο κείμενο που δημοσιεύουμε σ’ αυτό το φύλλο θίγονται άλλες ενδιαφέρουσες πλευρές του ίδιου θέματος. 
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Διόδια Πέτα-Άρτας, ΤΚ. 47100, Άρτα 
(στον κόμβο Άρτας-Τρικάλων)
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Βασιλιάδες, λαθρέμποροι, καραβοκύρηδες, πασάδες, εξωμότες, 
προύχοντες και τοπάρχες, όλοι σε άριστη συνεργασία όπου οσμί-
ζονταν πρόσφορο έδαφος για πλουτισμό, έπεφταν σαν τα «μαύρα 
κοράκια με νύχια γαμψά», να αρπάξουν και να φάνε, να φάνε!!!
Ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα
Μια παράξενη «κοινωνία» Λουδοβίκων, εμπόρων, προξένων κι 
Οθωμανών, ένας συρφετός ετερόκλητων πλουτοκρατών, κολά-
κων, κλεφταράδων, καιροσκόπων, κερδοσκόπων και γλειφτών, 
όλοι μαζί τα τρώγανε σε βάρος των λαών… Ωστόσο η ξέφρενη 
μανία του πλουτισμού, με θεμιτά κι αθέμιτα μέσα, η αβελτηρία των 
παρατρεχάμενων αυλικών και η κακοδιαχείριση των προξενικών 
αρχών οδήγησαν σταδιακά, νομοτελειακά, τη Γαλλική Εμπορική 
Εταιρεία στη χρεοκοπία και στην κατάρρευση. 
Άφησαν τα λιμάνια, όπως τα βρήκαν, χωρίς στοιχειώδεις υποδο-
μές και τα πλοία χωρίς καθαριότητα, χωρίς απολύμανση και γε-
μάτα ποντίκια που κάνανε πάρτι στ΄αμπάρια!!! Τα καράβια και το 
προξενείο δεν διέθεταν γιατρούς και φάρμακα, γιατί οι Λουδοβίκοι 
θεωρούσαν τις υγειονομικές δαπάνες ασύμφορες και περιττές!!!
Εμπορική Εταιρεία που έκανε «μπαμ»
Φειδωλοί οι Γάλλοι σε θέματα υγειονομικής προστασίας, αλλά γα-
λαντόμοι σε φιέστες και ξέφρενες εκδηλώσεις που προσδίδουν 
κύρος κι αίγλη σε Γάλλους βασιλιάδες και Τούρκους αξιωματού-
χους. Εγκατέστησαν λοιπόν κανόνια στην Άρτα και στην Κόπραι-
να κι έριχναν κανονιές για μικρά κι ασήμαντα γεγονότα… Μπαμ, 
μπουμ, μπουμ «στο γάμο του Καραγκιόζη»!!! Δηλαδή για προα-
γωγές Γάλλων και Τούρκων αξιωματούχων, ή επειδή, μετά από 
προσπάθειες ο βασιλιάς Λουδοβίκος τα κατάφερε!! Την «κίνσει 
έγκυο» τη βασίλισσα! 
Άλλοτε πάλι βροντούσαν τα κανόνια διότι, ύστερα από μεγάλη 
ευωχία… επέρθη ο βοεβόδας της Άρτας και ξαλάφρωσε!! Ή για-
τί, μετά από πολλές ωδίνες τελικά «αβγάτσει» η Σουλτάνα στην 
Κωνσταντινούπολη κι έφερε στον κόσμο Οθωμανή Πριγκίπισσα!!! 
Κοντόθωρη η σκέψη των Γάλλων απολυταρχικών. Τους αποκοί-
μιζε το αθέμιτο κέρδος κι ο πλουτισμός. Η πανούκλα θέριζε την 
Άρτα και τα «φιλαράκια» Γάλλοι κι Οθωμανοί τρωγοπίναν σαν 
τρελοί. Μάλιστα σε μεγάλο φαγοπότι για το ραμαζάνι, προσκαλέ-
σανε να πάνε κάπου χίλιοι χριστιανοί και τους μοίρασαν να φάνε 
από ένα φραντζολάκι, να κορέσουνε την πείνα, να χορτάσουν, να 
χαρούνε και να πούνε προσκυνώντας και μεγάλο «φχαριστώ».

Έγκλημα και τιμωρία
Οι Τούρκοι αδιαφορούσαν στα θέματα υγείας. Εξάλλου όλα τα 
δύσκολα προβλήματα τα ανέθεταν στους Γάλλους, που αποφά-
σιζαν με διπλωματική μαεστρία κάνοντας εξωφρενικές επιλογές 
σε βάρος του υπόδουλου Ελληνικού λαού. Ενώ κάθε κρούσμα 
πανούκλας στα καράβια έπαιρνε διαστάσεις κι απειλούσε την 
πόλη κι ολόκληρη την περιοχή, οι Γάλλοι θεωρούσαν δαπανηρή 
τη μεταφορά γιατρών από Γαλλία και Γιάννενα. Τούρκοι και Γάλλοι 
δεν σκέφτηκαν ποτέ να κάνουν ένα στοιχειώδη σχεδιασμό για την 
προστασία της υγείας του λαού και της δικής τους. 
Σταδιακά πέθαναν από πανούκλα τρεις πρόξενοι του γαλλικού 
προξενείου, ένας γενικός γραμματέας, τρεις καπετάνιοι καραβι-
ών και δεκάδες γάλλοι της Γαλλικής κοινότητας. Η πανδημία δεν 
έκανε διάκριση, θέριζε θύτες και θύματα: γάλλους, τούρκους, αλ-

βανούς, εβραίους, εξωμότες προύχοντες κι αθώους πάμφτωχους 
ραγιάδες. Τα περισσότερα θύματα τα είχαν βέβαια οι τούρκοι, για-
τί διακατέχονταν από άλλη αντίληψη για το μεταφυσικό πρόβλημα 
θανάτου και δεν απομόνωναν τους ασθενείς τους. Ήθελαν να πε-
θάνουν όλοι μαζί, οικογενειακώς, για να πάνε αντάμα στον Αλλάχ, 
να τρώνε πιλάφ!!!

Παλατάκι ανομίας και φαυλότητας
Το Γαλλικό προξενείο λειτουργούσε σαν μικρό παλατάκι «μεγάλων 
Λουδοβίκων»: Ήταν το μάτι και το αφτί του εκάστοτε Γάλλου Λου-
δοβίκου βασιλιά στη Γαλλία στην Ευρώπη και στην Άρτα. Διέθετε 
δεκαπέντε δωμάτια, βοηθητικούς χώρους και καθολικό εκκλησάκι 
αφιερωμένο στον Άγιο… Λουδοβίκο! Εκεί «φώλιαζαν» αρχαιοκά-
πηλοι, που ξάφριζαν αρχαιολογικά ευρήματα και τα προωθούσαν 
ως «δωράκια» στους Λουδοβίκους! Το προξενείο λειτουργούσε 
ως άντρο ασύλου επτανήσιων λιποτακτών, καθώς κι ως κέντρο 
προσηλυτισμού στον καθολικισμό! Οι προξενικές αρχές επιδίω-
καν διείσδυση στις τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές, όχι 
μόνο οικονομική, αλλά και θρησκευτική. Ασύδοτα κι ανεξέλεγκτα 
ρυθμίζουν και αποφάσιζαν τα πάντα. 
Οι Γάλλοι πρόξενοι διατηρούσαν πάντα φιλικές σχέσεις με τους 
Τούρκους αξιωματούχους και ουσιαστικά είχαν τη ζωή της πόλης 
στα χέρια τους. Η Άρτα είχε γίνει πόλη δουλικής συνύπαρξης. 
Όλοι γλείφανε, όλοι υποκλίνονταν κι όλοι υποκρίνονταν! Κάνανε 
το φίλο στους Τούρκους και χώνανε τη μούρη τους παντού. Ένας 
πρόξενος μάλιστα έγινε εξωμότης! Ασπάστηκε το μωαμεθανισμό 
για να τά’ χει καλά με τους Τούρκους. Το προξενείο λειτουργούσε 
επίσης κι ως θερμοκήπιο καλλιέργειας ανθελληνικής προπαγάν-
δας. Υποστήριζαν ότι «οι Έλληνες είναι γεννημένοι για δούλοι». 
Γενικά χαρακτήριζαν τον Ελληνικό λαό ως αυταρχικό, απείθαρχο 
κι εχθρό της δημόσιας τάξης. Αυτοί ήταν οι Γάλλοι μοναρχικοί! Το 
κεφάλαιο δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει θρησκεία, 
δεν έχει φιλία, δεν έχει… ιερό κι όσιο!!!

Τα Μοναστήρια ναν' καλά κι από καραντίνες άλλο 
τίποτε

Χειραφετημένοι οι Γάλλοι από τους Τούρκους αξιωματούχους 
«πήραν αέρα» κι ενεργούσαν σαν Γενικοί Δερβέναγες σε τουρκι-
κό βιλαέτι. Έτσι, για να αποσυμφορηθεί η Άρτα από τους πολυά-
ριθμους πανουκλιασμένους, εισηγήθηκαν στους Τούρκους να λει-
τουργήσουν καραντίνες ορθόδοξων χριστιανών στα Μοναστήρια 
της περιοχής. Κατόπιν αυτού, το καλοκαίρι του 1714, οι περισσό-
τεροι Έλληνες άρρωστοι μετακινήθηκαν στο Θεοτοκιό, μέσα στην 
αγροτική περιοχή του Πέτα, λες κι εκεί οι ευσεβείς καλόγεροι, οι 
προσευχόμενοι πιστοί και οι εργαζόμενοι αγρότες ήταν άτρωτοι 
στο μικρόβιο της πανούκλας. 
Τι ήταν πάλι τούτο; Πως τους ήρθε να πάρουν τους ασθενείς από 
την Άρτα και να τους «φορτώσουν» σε μία πολυσύχναστη περιο-
χή μεταδίνοντας την επιδημία πανούκλας στο Πέτα; Σάματις δεν 
υπήρχε χώρος στο λόφο Περάνθης και στο Κορφοβούνι να λει-
τουργήσουν καραντίνες εκεί!!! Οι καλόγεροι βοήθησαν, κατά δύ-
ναμη, τους ομόθρησκους, ομόδοξους κι ομοεθνείς αρρώστους, 
αλλά το κακό είχε γίνει. Η πανούκλα βρήκε «πύλες εισόδου» και 
μεταδόθηκε στο Πέτα…

Βιργινία Κακαριάρη

Άγιος Δημήτριος  

(Πέτα Άρτας)

26810 83063 

6938 610 432

virnakakariar@yahoo.com
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Στο Πέτα η τελευταία κατοικία  
του μαχητή αξιωματικού Κώστα Κόκκα

Με την μεταφορά των οστών του Συνταγματάρχη του Ελληνικού Στρα-
τού Κώστα Κόκκα στο Πέτα, ολοκληρώνεται μια ακόμη πλευρά της τρα-
γωδίας της Κύπρου: Είναι αυτή της αναζήτησης των «αγνοουμένων» 

Κυπρίων και Ελλήνων που έπεσαν θύματα της εισβολής. Οι τραγικές εικόνες 
των μαυροφορεμένων γυναικών με τις φωτογραφίες των «αγνοουμένων» δικών 
τους, είναι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας. 
Πρόσφατα, με πληροφορίες που δόθηκαν στις Κυπριακές αρχές, κατορθώθηκε 
να εντοπιστούν στα κατεχόμενα ομαδικοί τάφοι με τους αγωνιστές της Κυπρια-
κής αντίστασης και να ταυτοποιηθούν με το DNA. 
Μετά από επιθυμία της οικογένειας του Κώστα Κόκκα τα οστά του θα μεταφερ-
θούν και θα ενταφιαστούν στο νεκροταφείο του Πέτα. Η τελετή θα γίνει την 16η 
Ιανουαρίου και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του 
Δήμου Ν. Σκουφά. Τη σωρό θα συνοδεύει αντιπροσωπία της στρατιωτικής και 
πολιτικής ηγεσίας με τιμητικό άγημα. Στις τιμές που θα αποδοθούν εντάσσεται 
και η ομόφωνη απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου για τη μετονομασία του δρόμου 
που διένεμε στο Πέτα σε οδό Κώστα Κόκκα. 
Να σημειώσουμε τον σημαντικό ρόλο της Αδελφότητας Πέτα στην ανάδειξη της 
ηρωικής προσωπικότητας του Κώστα Κόκκα. 

Κενοτάφιο στον τύμβο της Μακεδονίτισσας 
στην Κύπρο με τον τάφο του  
Συνταγματάρχη Κώστα Κόκα

Για τον ήρωα συγχωριανό μας Κώστα Κόκκα

του Γιώργου Κακαριάρη, Προέδρου της Αδελφότητας ΠΕΤΑ

Ήταν Οκτώβριος του 2003 όταν σε επίσκεψή μου στην Κύπρο, 
καλεσμένος από τα κυπριακά συνδικάτα, οι φίλοι Κύπριοι 
συνάδελφοι μου επιφύλαξαν μια έκπληξη.

Στην επίσκεψη στον ιστορικό τόπο του τύμβου της Μακεδονίτισσας, 
όπου βρίσκονται τα κενοτάφια όλων όσων δώσανε τη ζωή τους για 
την προάσπιση της ελευθερίας της Κύπρου, με οδήγησαν στο μνήμα 
του Κώστα Κόκκα. Η έκπληξή μου διαδέχτηκε τη συγκίνηση αλλά την 
υπερηφάνεια και την τιμή. Η φωτογραφία του βρίσκεται σε περίοπτη 
θέση στο μουσείο της ΕΛΔΥΚ στη Λευκωσία. Λίγοι στο Πέτα γνώριζαν 
για το πώς χάθηκε ο Κώστας. Ήταν οι μέρες περίεργες και «μαύρες». 
Αποφασίσαμε με το τότε διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας να ψά-
ξουμε και να βρούμε στοιχεία, μιας και οι φίλοι Κύπριοι μιλούσαν για 
έναν ήρωα, για μια σκληρή μάχη, ίσως τη σκληρότερη της εισβολής. 
Αρχικά, μετά από πολύ κόπο, βρήκαμε την κόρη του, Ελένη Κόκκα, 
όπου ζει μόνιμα στη Βέροια. 
Συνάντησα έναν γλυκύτατο άνθρωπο, που η χαρά της και η συγκίνηση για το ενδιαφέρον μας, οδήγησε σε μια στενή επαφή 
και φιλία. Η Ελένη είχε αναλάβει υπεύθυνη εκείνον τον καιρό για την εύρεση του σημείου θανάτου του πατέρα της και των 
οστών του. Μέσω των αναρτήσεών μας στο διαδίκτυο και τη βοήθεια του συμπατριώτη μας Στρατηγού Ελευθερίου Σταμάτη 
που πολέμησε στην Κύπρο ως επικεφαλής των λοκατζήδων, συλλέξαμε στοιχεία που μας οδήγησαν σε μία ηρωική θυσία. 
Ομόφωνα το Δ.Σ. του συλλόγου μας αφιέρωσε τη Βραδιά Απόδημου Πετανίτη τον Δεκέμβριο του 2010 στον Κώστα Κόκκα. 
Επίσημη καλεσμένη η κόρη του Ελένη Κόκκα, που βρέθηκε για πρώτη φορά παρέα με τους συγχωριανούς του πατέρα της. 
Κεντρικός ομιλητής ο Στρατηγός Ελευθέριος Σταμάτης που συγκίνησε με την ομιλία του και τα στοιχεία που ανέφερε για 
τον Κώστα και το ηρωικό του τέλος. Ξεχωριστή παρουσία και ομιλία ήταν του πρέσβη της Κύπρου Ιωσήφ - Ιωσήφ που μας 
τίμησε με την παρουσία του. Επίσης συμμετείχαν ομιλητές από Κυπρίους συναγωνιστές του Κώστα και από συλλόγους 
πολεμιστών στην Κύπρο. 

Από εκδήλωση της Αδελφότητας το 2010. Διακρίνουμε 
την Ελένη Κόκκα, τον πρέσβη της Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ 

και τον πρόεδρο της Αδελφότητας Γ. Κακαριάρη. 
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Παιδικές μνήμες του Βασίλη Αγγέλη

Με τον Κώστα Κόκκα

Ο συγχωριανός μας Βασίλης Αγ-
γέλης ανασύρει από τη μνήμη 
του ιστορίες της παιδικής του 

ηλικίας με πρωταγωνιστή τον Κώστα 
Κόκκα. Μια οφειλόμενη τιμητική ανα-
φορά στον αξιωματικό του Ελληνικού 
στρατού που έπεσε μαχόμενος στην 
Κύπρο κατά την εισβολή των Τουρκι-
κών στρατευμάτων το βράδυ της 20ης 
Ιουλίου 1974. 
Ο Βασίλης Αγγέλης θυμάται:
«Ήταν κάπου το 1947 όταν ήρθε από 
το Μεσόπυργο στο Πέτα ο Κωστάκης 
Κόκκας με την αδελφή του. Γνωριστήκαμε αμέσως και δημι-
ουργήθηκε μια μικρή στενή παρέα με τον Πάνο Μπακόλα, τον 
Κώστα κι εμένα. 
Ο Κώστας ήταν ένα παιδί με ηγετικές ικανότητες. Αμέσως έγινε 
η ψυχή της παρέας και στα παιγνίδια της εποχής ήταν δύσκολο 
να του παραβγείς. Ήταν ιδιαίτερα φιλότιμος, εργατικός και τίμιο 
παιδί. 
Από την ηλικία εκείνη έδειχνε μια εντυπωσιακή ικανότητα στις 
ευρεσιτεχνίες. Θα πω δύο ενδεικτικές περιπτώσεις που έμει-
ναν χαραγμένες στη μνήμη μου. Γύρω στα 1949-1950, στον 
απόηχο της Γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου, βρίσκαμε 
διάσπαρτες σφαίρες, οβίδες, χειροβομβίδες και όπλα. Βρήκα-
με, λοιπόν, μια κάνη τουφεκιού. Ο Κώστας, πήρε την κάνη και 
την προσάρμοσε σε ένα κοντάκι που έφτιαξε από ένα καδρό-
νι που πελέκησε. Το επόμενο βήμα ήταν να κατασκευάσει τη 
σκανδάλη με ένα καλάμι που μια μία άκρη του έμπαινε στην 

κάνη και στην άλλη έδεσε ένα λάστιχο, σαν αυτό που χρησιμο-
ποιούσαμε στις σφεντόνες. Ένα χοντρό ατσάλινο σύρμα έφευ-
γε με την πίεση του λάστιχου και χτυπούσε το καψούλι της 
σφαίρας. Αυτό ήταν! Βέβαια, χρειαζόταν πολλές προσπάθει-
ες για να πετύχει το εκτινασσόμενο σύρμα το καψούλι. Όταν, 
όμως, το πετύχαινε, φάνταζε σαν κάτι μαγικό στα παιδιά μας 
μάτια! Μη φανταστείτε ότι τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσια-
κά, γιατί η σφαίρα έπεφτε λίγα μέτρα μπροστά μας. 
Μια άλλη ευρεσιτεχνία του ήταν το φαναράκι του Πάσχα. Να 
πω για τους νεότερους που θα διαβάσουν τα Νέα του Πέτα, 
τα φαναράκια του Πάσχα ήταν δυσεύρετα εκείνα τα χρόνια 
και ήταν μάλλον στοιχείο κοινωνικής διαφοροποίησης. Πήρε, 
λοιπόν, ένα μεταλλικό κουτί από γάλα, αφαίρεσε την πάνω 
πλευρά του κυλίνδρου και προσάρμοσε ένα σκοινί για να το 
κρατάει. Έπειτα, έκοψε στην καμπύλη επιφάνεια ένα κομμάτι 
σε σχήμα ορθογωνίου. Εκεί προσάρμοσε, από τη μέσα πλευ-
ρά του κουτιού, ένα κομμάτι γυαλιού. Τοποθέτησε και ένα κερί 
στο εσωτερικό του κυλινδρικού δοχείου και το φαναράκι ήταν 
έτοιμο!
Όλα αυτά μπορεί σήμερα να μην έχουν σημασία, όμως εκείνα 
τα χρόνια της στέρησης και των αυτοσχέδιων παιγνιδιών, φά-
νταζαν μαγικά! 
Ο Κώστας πήγαινε σχολείο στο χωριό, αλλά μετά το 1952 ή 
1953 –δεν θυμάμαι ακριβώς–, χαθήκαμε γιατί έφυγε από το 
χωριό και δεν έμαθα που πήγε. 
Αυτό που μένει στη μνήμη μου μετά από τόσα χρόνια, ήταν τα 
ηγετικά του χαρίσματα, το φιλότιμο και η ειλικρίνειά του. Ήταν, 
σε όλους μας, πολύ αγαπητό παιδί ο Κώστας και τον ευγνωμο-
νούμε που θυσιάστηκε για μια εθνική υπόθεση. 

Ο Κώστας Κόκκας  
σε νεαρή ηλικία

Η βραδιά έκλεισε τιμώντας τον ήρωα στο πρόσωπο της κόρης του. 

Η ευχή όλων τότε ήταν να βρεθεί το σημείο και ο τάφος του Κώστα. Ήταν Οκτώβριος του 2021 όταν δέχτηκα τηλέφωνο από 
την Ελένη Κόκκα. Μου ανακοίνωσε ότι παρέλαβε επίσημο χαρτί ότι βρέθηκαν τα οστά του πατέρα της. Ήθελε να το μάθω 
πρώτος εγώ και το Δ.Σ. της Αδελφότητας. Είναι τιμή για εμένα και τον σύλλογο. Ένοιωσα περηφάνεια όταν έγινε αναφορά 
στον Κώστα Κόκκα από τον υπουργό Οικονομικών και Εργασίας της Κύπρου στο Παγκύπριο συνέδριο εργαζομένων όπου 
ήμουν ομιλητής.

Ανακοίνωσα στη δήμαρχο Ροζίνα Βαβέτση το σπουδαίο νέο για την απόφαση της οικογένειας ο Κώστας να ταφεί στο Πέτα. 
Η δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε άμεσα έτσι ώστε όλα να γίνουν όπως πρέπει και να αποχαιρετίσουμε τον ήρωα. Η ηρωική 
θυσία του Κώστα και της διμοιρίας του έχει γραφτεί στην ιστορία της Κύπρου και της Ελλάδας.

Ένας ακόμα Πετανίτης στον μεγάλο κατάλογο που αυτός ο τόπος έχει με ανθρώπους που δώσανε τη ζωή τους για την 
προάσπιση της Ελευθερίας της Πατρίδας. 
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ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
Πάει καιρός

Στον Μάη Θανάση

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ.105 63 
Τηλ.: 210 3238663 

κ. Δημήτρης  
(σύζυγος Έρης Αναγνωστάκη)

Ειδικές τιμέςΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΥΓΕΝΙΑ (Νούλα) Σταμούλη - Γούλα, ήταν πρώτη 
ξαδέλφη της μακαρίτισσας μάνας μου Αγλαΐας Στα-
μούλη - Τζόκα, παιδιά δυο αδελφών, του Σπύρου 

Σταμούλη η μάνα μου, που σκότωσαν τα Γερμανικά στού-
κας, το Μεγάλο Σάββατο, 19 Απριλίου 1941, στην Άρτα 
κι εκείνη του μπάρμπα - Γιάννη Σταμούλη, αγρότη, που 
περνούσε στην πλατεία του Πέτα, τα χρόνια εκείνα, καβά-
λα στο άλογό του φορτωμένο χορτάρι ξέχειλα κι ακολου-
θούσαν οι κατσίκες, για να πάει στο σπίτι του, κοντά στο 
Μνημείο. 
Χαιρετούσε όλους τους συγχωριανούς μας και μικρούς 
στην ηλικία, ακόμη, λέγοντας χαρακτηριστικά καλήσπέρα, 
«εκεί πέρα κατάλαβες, τους παλιοκερατάδες!». Ήταν πα-
ντρεμένος με την Ευαγγελία Μουσαβερέ κι έκαναν εφτά 
παιδιά. 
Πρώτος ο Νίκος (παντρεύτηκε στο Μενίδι Αιτωλ/νίας, έκα-
νε την κόρη του κι έμεινε εκεί). Η Μαρία, παντρεύτηκε τον 
αγρότη στο Πέτα Βασίλη Καρατσώλη κι έκανε παιδιά (Ρο-
ζίνα και Λάκη). Ο χωροφύλακας Κώστας που παντρεύτηκε 
στους Κωστακιούς, έμεινε εκεί. Ο Μήτσος που υπηρέτη-
σε ένα φεγγάρι χωροφύλακας κι έφυγε. Παντρεύτηκε στο 
Πέτα. 
Ο Πάνος είχε ραφείο στο Πέτα και δεν έφυγε από το χω-
ριό. Παντρεύτηκε την Ιφιγένεια Χριστοδούλου κι έκανε παι-
διά. Η Χριστίνα παντρεύτηκε τον υπενωματάρχη Χωρ/κής 
Αλέκο Κουτσούκη, από τα Θεοδώριανα. Έκανε παιδιά και 
μετά τον πρόωρο θάνατό του, μένει δίπλα στον Στρατώνα 
στην Άρτα.
Τον Ιούλιο 1965, η 22χρονη Νούλα, παντρεύτηκε τον συγ-
χωριανό μας Χρήστο Γ. Γούλα (Πουρναρίσιο), που έκαναν 
τρία παιδιά. Είναι η Μαρίτσα, ο Γιώργος και ο Κώστας. Το 
1988 έφυγε νωρίς ο Χρήστος από τη ζωή κι έβαλε σκοπό 

της ζωής της, να μεγαλώσει 
και να σπουδάσει τα παιδιά 
της. 
ΜΕ ΤΗ ΝΟΥΛΑ είμαστε συ-
νομίληκοι. Γεννηθήκαμε το 
1943. Εκείνη το Γενάρη κι εγώ 
τον Μάη. Μαζί μεγαλώσαμε. 
Υπήρχε αλληλοβοήθεια τότε, 
γιατί ο πατέρας μου υπηρε-
τούσε στη Χωροφυλακή και 
η Μάνα βοήθεια ζητούσε από 
την οικογένεια της μητέρας 
της και του θείου της Γιάννη 
Σταμούλη. Η πόρτα του σπι-

τιού τους ήταν πάντα ανοιχτή, με τα πολλά παιδιά - ξα-
δέλφια της. Μαζί παίζαμε στους χωμάτινους δρόμους του 
Πέτα. Μαζί πηγαίναμε στο Δημοτικό Σχολείο Πέτα. Εκείνη 
δεν πήγε στο Γυμνάσιο.
Έχω στο μυαλό μου χίλιες παιδικές ιστορίες από τα πέτρι-
να εκείνα χρόνια. 
Θα μου συγχωρήσετε να σας πω μια. 
ΗΤΑΝ το 1948, πέντε χρονών εμείς μικρά παιδιά. Παίζαμε 
στον κατηφορικό χωμάτινο δρόμο, που είχε πλακανίδες 
αριστερά και ανεβοκατέβαιναν κατσίκες και γαϊδούρια από 
τα χωράφια. Το σπίτι μου τότε έκτισαν οι σπουδαίοι Πρα-
μαντιώτες μάστορες. 
Η μάνα μου Αγλαΐα ήταν λεχώνα στον αδελφό μου Κώστα, 
πριν λίγες ημέρες είχε γεννηθεί (6 Δεκέμβρη 1948).
Είμαστε στις 20 Δεκέμβρη 1948. Οι πόλεμοι μαίνονταν 
στα Ραδοβίζια και τ’ Άγραφα. Ο Κυβερνητικός Στρατός είχε 
εγκατασταθεί στο χαγιάτι της εκκλησίας του Αγίου Γεωρ-
γίου και πολεμούσε με τον Δημοκρατικό Στρατό που ήταν 

Παιδικό αφιέρωμα στη μνήμή της
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΝΟΥΛΑ) ΓΟΥΛΑ - ΣΤΑΜΟΥΛΗ

του Λευτέρη Τζόκα

Ευγενία Σταμούλη
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ο Καπετάν Γιώτης (Χαρίλαος Φλωράκης) και ο Καπετάν 
Διαμαντής (Γιάννης Αλεξάνδρου, από την Αγόριανη - Παρ-
νασσίδας).
Η Μάνα μου μας παρακολουθούσε από το κρεββάτι του 
δωματίου στον Α’ όροφο. Είμαστε μπροστά στη στέρνα 
βάθους δυο-τριών μέτρων, που γέμιζε νερό του δρόμου 
που χύνονταν με τη βροχή. Έβρεχε τις προηγούμενες μέ-
ρες κι ήταν γεμάτη νερό. Το νερό αυτό χρησιμοποιούσαν 
για τις ανάγκες του ελαιοτριβείου, που ήταν κάτω από το 
σπίτι μου, στο κατώγι μας. 
Τα παιδιά εκείνα τα χρόνια με την παντελή έλλειψη ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης είμαστε γεμάτα με αρρώστει-
ες. Όπως: γλυκειά, δυσεντερίες, λεβίθες, λαιμά και ακόμη 
κοιλιακούς τύφους. Το αυτάκι της Νούλας έσταζε αίμα. 
Ίσως από «γλυκειά» ή έφαγε καμμία «ανάστροφη», από 
τον μπάρμπα - Γιάννη πριν φύγει για το χωράφι τη Ζερμή 
ή άλλού. 
Ακόμη και τα ροδοτά σκουλαρίκια που της είχαν βάλει τις 
προηγούμενες μέρες. Με παρακάλεσε να βάλουμε λίγο 
νερό. Βρήκαμε ένα τενεκάκι από ζαχαρούχο γάλα, κυκλο-
φορούσαν πολλά στους χωμάτινους δρόμους του χωριού 
μας και παίζαμε το παιχνίδι «κλωτσοντενεκιές». Ιππότης 
εγώ, παίρνω το τενεκάκι και με το στήθος, ξαπλώνω στο 
στηθαίο της ελεύθερης κι επικίνδυνης στο δρόμο δεξαμε-
νής (τέτοιο μυαλό είχαν…), από μεθυσμένους που θα κα-
τέβαιναν χωρίς φώτα, μικρά παιδιά, ήταν καταμεσίς στο 
δρόμο, που έσκυψα περισσότερο να πάρω νερό. Μας είδε 
η Μάνα μου Αγλαΐα, καθώς είχα σχηματίσει γωνία, με τα 
πόδια ψηλά και το κεφάλι μέσα. Η Νούλα κρατούσε τα πό-
δια μου. Λίγο ακόμη και θα ήμουν μέσα στη στέρνα.
Φώναξε την ξαδέλφη της Νούλα: «Κράτησε τον, γαϊδούρα 
από τα πόδια μέχρι να έρθω εκεί…». Πράγματι σε μισό 
λεπτό ήταν εκεί. Άφησε το νήπιο (αδελφό μου Κώστα) κι 
αστραπή κατεβαίνει τρία - τρία τα σκαλιά. (Η μάνα μου 
ήταν τότε 28 χρονών…).
Η Νούλα με φόβο με κρατούσε ακόμα από τα πόδια και 
με παρέδωσε σώο κι αβλαβή στην ξαδέλφη της Αγλαΐα. 
Σαν σίφουνας ανέβηκε για το σπίτι της και δεν ξαναφάνηκε 
άλλη φορά. Θα έτρωγε το ξύλο της ζωής της…
ΔΕΙΛΑ - ΔΕΙΛΑ επανέκαμψε τον Σεπτέμβριο του 1949, που 
μας έγραψαν και πήγαμε στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολεί-
ου Πέτα. Ξεχάστηκε το γεγονός. Μαζί κατηφορίζαμε για το 
Σχολείο με την τσάντα, το κυπελάκι κι ένα «χοντρό» ξύλο 
που το δίναμε στην Δημητρούλα Μπίζα, μάνα του Γιώρ-
γου, να μας βράσει το Γάλα (γάλα σκόνη) για τη φωτιά του 
καζανιού.
Βέβαια εκείνη, η Νούλα πήγαινε με τις φίλες και συμμαθή-
τριες, Ελένη Σεραφή, Ελευθερία Καραμπά, (σύζυγο Γεωρ-
γίου Κολιού) και Ελευθερία Μπάρτσα. 
Από αριστερά της πλατείας στην κατηφόρα, στο σπίτι της 
γιαγιάς μου έσμιγα με τον Κώστα Σερβετά, μεγαλύτερος 
ένα χρόνο (1942) και τον συνομήλικο Λάμπρο Ηλία Κάσ-
σιο, που μέσα απ’ τα νερά στα ρυάκια του χωριού φτάναμε 
στα Κάτω Κοτρώνια και το Δημοτικό Σχολείο που είχε κτι-
στεί το 1882 με δωρεά του Τραπεζίτη Συγγρού και με την 
προσωπική εργασία των κατοίκων. Έγραψε ο δάσκαλός 
μας Γιάννης Κώτσης: «Στο άκρο της κωμόπολης και σε 
μαγευτική τοποθεσία εξ ης ο οφθαλμός του θεατού φθάνει 

μέχρι των ορέων της Ακαρνανίας και της Λευκάδος μέχρι 
του Ζαλόγγου και του Σουλίου, είναι ωραίο επίμηκες οικο-
δόμημα, καθαρό, τύπου διτάξιου, με πρόσοψη νοτιοδυτι-
κή». 
Η ΕΥΓΕΝΙΑ (Νούλα) Γούλα - Σταμούλη μετά τον αναπά-
ντεχο θάνατο του συζύγου της Χρήστου, ανάθρεψε και 
σπούδασε με κόπους τα παιδιά της. Είχε τη βοήθεια της 
οικογένειας του συζύγου της. Είχε μελωδική φωνή, όπως 
και ο αδελφός της Μήτσος που κατά καιρούς έψελναν στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είχε εμβαθύνει περισσότε-
ρο με τα μοιρολόγια και το τραγούδι. 
Πήγαινε σε όλους και μοιρολογούσε. Έμαθε πολλά μοι-
ρολόγια που συνεχώς πλούτιζε το ρεπερτόριό της. Ήταν 
μια κορυφαία Μοιρολογίστρα, μαζί με τις παλαιότερες στο 
Πέτα που τις καλούσαν να κλάψουν τους νεκρούς τους. 
Ήταν εκεί και στο ξόδι των γονιών μου Αγλαΐας και Βασίλη. 
Αλλά και των άλλων συγγενών μας. Ακολουθούσε τα βήμα-
τα απ’ τις παλαιότερες Μάρω Τάγκα, Αικατερίνη Αγγέλη κ.α. 
Έλεγα τελευταία να κατέβω στο χωριό και να καταγράψω 
Μοιρολόγια απ’ το πλούσιο αρχείο της Νούλας. Δεν πρό-
φθασα και δεν πίστευα ότι θα έφευγε έτσι. Συχνά, παλιό-
τερα της έστελνα, όπου έβρισκα Μοιρολόγια κι αυτά που 
είχαν καταγράψει ο ξάδελφός μου συγγραφέας Τρύφωνας 
Σερβετάς και Λαμπρινή Κολιού σε βιβλία. Και από άλλα 
ηπειρώτικα μέρη να εμπλουτίσει τις γνώσεις της. 
ΗΡΘΑΝ χρόνοι δίσεκτοι και μήνες οργισμένοι και πολλοί 
συγχωριανοί μας έφυγαν απ’ τη ζωή με την πανδημία του 
Κορωνοϊού και οι μεταλάξεις συνεχίζονται. Πέθαναν αγα-
πημένα μας πρόσωπα, συγγενείς και φίλοι. Ανάμεσα τους 
είναι και η θεία μου Ευγενία (Νούλα) Σταμούλη - Γούλα, 
συνομήλικη, ετών 79 στις 12 Απριλίου 2021. 
Το χώμα ας είναι ελαφρό που σε σκεπάζει. Η πλάκα του 
μνήματος, γιατί είδα τις φωτογραφίες σας στο νεκροταφείο 
μαζί με τον Χρήστο. 
Ήταν το Σάββατο 7 Αυγούστου 2021 στις 7 το πρωί, που 
άναψα το καντήλι των γονιών μου και το δικό σου ήταν 
αναμμένο απ’ την κόρη σου Μαρίτσα, που πήγα στο μα-
γαζί και τη συλλυπήθηκα. Ήσουν ευγενική και ξεχώριζες 
με το τρανταχτό γέλιο σου! Έτσι να σε θυμούμαστε. Καλό 
ταξίδι σου. Εκεί που πήγες θα ΄ρθουν να σε δουν οι δικοί 
μας: «Συγγένισες πολλές, πατέρας, μάνα γύρω που είχες 
χρόνια να τους δεις και να τους απανταίνεις / πάνω σε φύ-
σης το χαλί μοσχοβολάει μύρο / θα κάνουν ξέφρενο χορό 
και την καρδιά να ευφραίνεις!» Συλλυπητήρια στα παιδιά 
κι εγγόνια σου! 

Ο ανηψιός σου ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ
8-8-2021, Κυριακή πρωί 

Μουσικός

Διπλωματούχος Πιάνου 
Μαθήματα Πιάνου και Αρμονίου 
Καθηγήτρια Απολλώνιου Ωδείου

Μενάνδρου 29, Περιστέρι

Τ.: 210 5727351, κιν.: 6973 558 823

Μαίρη Μ. Θεοδωράκη
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Ευχές για το νέο έτος!

Αυτό το «κόσμημα» ποιος θα το πάρει;

Ήταν στραβό το κλήμα…(1) Ήταν στραβό το 
κλήμα…(2)

Τα καλά της έβαλε η πλατεία του χωριού τις γιορτινές μέρες. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ο κατάλληλος φωτισμός 
δημιουργούσαν την αναγκαία εορταστική ατμόσφαιρα. Η Δήμαρχος Ροζίνα Βαβέτση και η δημοτική αρχή ευχήθηκαν για 
το νέο έτος στους δημότες με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο εορταστικός στολισμός του κέντρου του χωριού ήταν σε φανερή αντίθεση με την 
ανθρώπινη παρουσία. Ελάχιστοι πετανίτες κυκλοφορούσαν τις μέρες των γιορτών. 
Σχεδόν άδεια και τα λιγοστά καταστήματα της πλατείας και του Μνημείου. Με ηρωι-
σμό και προσωπικές θυσίες οι ιδιοκτήτες τους τα συντηρούν, ενώ κάποιοι σκέφτονται 
και το λουκέτο. Φέτος το κακό έχει παραγίνει και δεν διαφαίνεται προοπτική ανα-
στροφής. Ένα σύνολο παραγόντων συμβάλλουν σ’ αυτήν την αίσθηση παρακμής: 
Ο φόβος της πανδημίας που έπληξε ιδιαίτερα το χωριό μας, αλλά και χρόνια προ-
βλήματα όπως το δημογραφικό, η εύκολη μετακίνηση σε μέρη εκτός του χωριού και 
βέβαια τα εντεινόμενα οικονομικά ζόρια. Φέτος, στη γενικά άσχημη οικονομική κα-
τάσταση προστέθηκαν η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης και τα καύσιμα, καθώς 
και η επιβάρυνση των νοικοκυριών με ιατρικές πράξεις και τεστ covid, που, κατά τη 
γνώμη μας, όφειλε να τα προσφέρει δωρεάν ένα ανθηρό δημόσιο σύστημα υγείας. 
Στα προηγούμενα προστέθηκε και η απουσία σοδειάς από την ελιά που έδινε κάποιο 
εισόδημα σε ελαιοπαραγωγούς και εργάτες. Και όπως λέει ο λαός μας για να δηλώσει 
τις συσσωρευμένες αναποδιές: ήταν στραβό το κλήμα, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος! 

Άγονοι βγαίνουν οι πλειοδοτικοί διαγω-
νισμοί για την εκμίσθωση του κτηρίου 
στην Κορακοφωλιά. Ως ελάχιστο όριο 

πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μί-
σθωμα) ορίστηκε το ποσό των 400 ευρώ και 
η διάρκεια μίσθωσης σε δέκα έτη. Όμως παρά 
το φτηνό ενοίκιο κανείς επιχειρηματίας δεν 
δείχνει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον. 

Ο δεύτερος όροφος του κτίσματος, που προ-
ορίζεται για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, επιπλώθηκε με έδρανα και περιμένει 
εδώ και καιρό τους εκλεγμένους εκπροσώ-
πους της δημοτικής αρχής. Μάλιστα, χωρίς 
επαρκή χώρο για να φιλοξενεί πολίτες που 
θα ήθελαν να παρακολουθούν και να παρεμ-
βαίνουν στις συνεδριάσεις του - στοιχειώδης 
προϋπόθεση για τη δημοκρατική του λειτουρ-
γία. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι αμφίβολο 
αν θα λειτουργεί σε κανονικές συνθήκες, ιδι-
αίτερα τους χειμερινούς μήνες όταν η πρό-
σβαση στο ανεμοδαρμένο (!) ύψος της Κορα-
κοφωλιάς θα είναι προβληματική. Ειλικρινά ευχόμαστε να βρεθεί κάποια βιώσιμη χρήση για να μην μετατραπεί με το χρόνο σε 
περιστερώνα και καταφύγιο άστεγων νεαρών ζευγαριών. 

Κλείνοντας το σημείωμά μας αυτό επανερχόμαστε σε ερωτήματα που μένουν αναπάντητα: Πόσο, αλήθεια, κόστισε αυτό το 
«κόσμημα», που τόσες δημοτικές διοικήσεις αγωνίστηκαν να φέρουν σε πέρας: 600-700 χιλιάδες ευρώ, ή κάτι παραπάνω; Περι-
μένουμε υπομονετικά κάποια ενημέρωση, αν όχι από την ίδια τη Δήμαρχο, από κάποιο δημοτικό σύμβουλο που αισθάνεται την 
ανάγκη ενημέρωσης των δημοτών. 

Η επεξεργασία των στοιχείων της 
απογραφής του 2021 θα μας δώσει 
μια καλή εικόνα για τα δημογραφικά 
δεδομένα του χωριού. Σε μια πρόχει-
ρη καταγραφή των δημογραφικών 
τάσεων, αναζητήσαμε τον αριθμό 
των καταγεγραμμένων γεννήσεων 
και θανάτων το 2021 στο Πέτα. Γεν-
νήσεις 21 και Θάνατοι: 39. Να ση-
μειώσουμε ότι, η συντριπτική πλει-
ονότητα των δηλωμένων γεννήσεων 
προέρχεται από οικογένειες που 
ζουν εκτός του χωριού, ενώ το αντί-
στροφο ισχύει για τους θανάτους. 

Άγονος ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κτηρίου της Κορακοφωλιάς
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Καμία ενημέρωση 
από τη δημοτική 
αρχή για τις δύο 
επικίνδυνες εισό-
δους του χωριού. 
Εν τούτοις το πρό-
βλημα παραμένει 
μαζί με τον κίνδυ-
νο σοβαρού ατυ-
χήματος.

Όμως σημειώσαμε 
και στο προηγούμε-
νο φύλλο της εφη-
μερίδας, «αποφασίσαμε σε κάθε φύλλο της εφημερίδας, να υπενθυ-
μίζουμε την υποχρέωση του Δήμου να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, 
κάνοντας τα αναγκαία διαβήματα προς την Περιφέρεια και όπου αλλού 
χρειαστεί. Οι πετανίτες θα συναινέσουν και σε δυναμικούς τρόπους 
διατύπωσης του αιτήματος, όπως, για παράδειγμα, ο συμβολικός ολι-
γόλεπτος αποκλεισμός της οδού Άρτας-Τρικάλων κ.ά.»

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Να αποτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  
στη λίμνη Πουρναρίου

Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
Παραθέτουμε αποσπάσματα κειμένου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που αναφέρονται  

στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου. 
Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες εκποίησης του δημό-
σιου πλούτου, της παράδοσης των πάντων προς όφελος των 
πολυεθνικών.
(…) Τους δίνουμε τις βουνοκορφές της Ηπείρου για να φυτεύ-
ουν δεξιά και αριστερά ανεμογεννήτριες, χωρίς καμιά μελέτη 
για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην αγροτική οικονομία 
της περιοχής, ίδια δουλειά με τα 2 φράγματα στα Θεοδώριανα.
Τώρα συζητάμε για τα πλωτά φωτοβολταϊκά στο φράγμα 
Πουρναρίου.
Στο όνομα λοιπόν της πράσινης ανάπτυξης θα δοθούν πάλι 
ένας σκασμός λεφτά με ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ κλπ., για να δημιουργη-
θούν υποτίθεται θέσεις εργασίας, «φθηνή» ενέργεια για το λαό, 
«προστασία» του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα όμως 
τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει.
Ο νταβατζής της περιοχής που λέγεται ΤΕΡΝΑ θα αυγαταίνει 
τα κέρδη του, όχι μόνο από την κατασκευή των έργων αλλά και 
από την εκμετάλλευσή τους.
Όπως ακριβώς έκανε και με τα διόδια και με τα σκουπίδια, θα 
συνεχίσει να εκβιάζει το λαό της περιοχής, τώρα και με το ρεύ-
μα, την ενέργεια.
(..) Η ανάγκη για φθηνή ενέργεια, για δωρεάν Υγεία, Παιδεία, 
το δικαίωμα στον Πολιτισμό, η προστασία του περιβάλλοντος, 
είναι ζητήματα που μπορούν να λυθούν προς όφελος του λαού 
και των εργαζομένων, μόνο αν από τη μέση φύγουν τα παρά-
σιτα τύπου ΤΕΡΝΑ, μόνο αν από τη μέση φύγει η λογική της 
κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο.

(...) Ο λαός και οι εργαζόμενοι της περιοχής μας πρέπει να 
αντιδράσουν, να οργανωθούν και να εμποδίσουν το ξεπούλη-
μα της ζωής τους στις πολυεθνικές και σε αυτήν την κατεύθυν-
ση θα ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις, από τους χώρους δου-
λειάς, στα σχολεία και τις σχολές, στα νοσοκομεία, σε Δήμους 
και Περιφέρειες, παντού.

Σημείωση των Νέων του Πέτα: Στο φύλλο 196 της εφη-
μερίδας παρουσιάσαμε την πρόθεση της ΡΑΕ (Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας) και της εταιρείας ΤΕΡΝΑ να εγκαταστήσουν 
πλωτές μονάδες φωτοβολταϊκών στην επιφάνεια της λίμνης 
Πουρναρίου, καθώς και την αντίθεση των εκπροσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής.

Στη σημειωμένη περιοχή προγραμματίζεται η εγκατάσταση των 
φωτοβολταϊκών (Πηγή: https://geo.rae.gr/ ).

Κατολισθήσεις Επικίνδυνες είσοδοι-Να δοθεί άμεσα 
λύση («Νέα του Πέτα», φ. 199)Σε πολλά σημεία 

της εθνικής οδού 
Άρτας Τρικάλων 
τα πρανή είναι 
σαθρά και συ-
χνά έχουμε πτώ-
σεις βράχων ή 
κατολισθήσεις, 
που κάνουν 
επικίνδυνη τη 
διέλευση των 
τροχοφόρων , 
ιδιαίτερα σε πε-
ριόδους βροχο-
πτώσεων.
Η φωτογραφία 
που δημοσιεύ-
ουμε δείχνει μια 
πρόσφατη κατο-
λίσθηση στο μέρος του δρόμου που βρίσκεται κάτω από 
το λόφο του Μνημείου. 
Η Δημοτική Αρχή οφείλει να μεταφέρει τις ανησυχίες 
των κατοίκων προς την Περιφέρεια. Να επισημάνουμε 
ότι μετά την κατασκευή του δρόμου αυτού, ελάχιστες 
βελτιωτικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και τα σημάδια της 
εγκατάλειψης είναι ορατά. 

Να δοθεί λύση με τις εισόδους,  
πριν θρηνήσουμε θύματα

Κατολίσθηση στο δρόμο κάτω από το 
λόφο του Μνημείου
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Βαθμολογία Α' ΕΠΣ Άρτας 2021-22

Αγιασμός στην έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδουΟι "Φιλέλληνες" σε πλήρη σύνθεση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΈΑ

Με δυσκολίες συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣ Άρτας, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων και της ασθένειας ποδοσφαιριστών. 
Παραθέτουμε τη βαθμολογία της κατηγορίας που ανήκει η ομάδα μας, μέχρι το τέλος του 2021. Οι 
«Φιλέλληνες», αν και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, φαίνεται ότι θα παραμείνουν στην 
κατηγορία.

Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η Υπέρ Κατά Βαθμοί
1 ΑΕ Ξηροβουνίου 12 10 0 2 45 10 30
2 ΑΟ Κλειδίου 12 9 2 1 41 11 29
3 Δόξα Άρτας 12 9 2 1 29 8 29
4 ΑΕ Κιρκιζατών/Πλησιών 12 7 2 3 31 19 23
5 ΑΕ Καμπής 12 6 4 2 28 14 22
6 ΑΕΜ Μέλισσα 12 5 2 5 27 24 17
7 Δίας Κωστακιών 12 4 1 7 20 32 13
8 Σκουφάς Κομποτίου 12 3 2 7 22 26 11
9 ΑΟ Φιλοθέης 12 3 1 8 14 29 10

10 Φιλέλληνες Πέτα 12 3 1 8 16 48 10
11 ΠΑΣ Ανέζα 12 2 3 7 15 38 9
12 Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα 12 0 2 10 14 43 2

Α: Αγωνιστικές, Ν: Νίκες, Ι: Ισοπαλίες, Η: Ήττες, Υπέρ/Κατά: Τα γκολ 

Τοποθετήσεις πλακιδίων  
και μαρμάρων

Κατασκευή μνημείων
Κώστας Καράμπελας

Πέτα, τηλ. 6944182958

Λύσεις σταυρόλεξου «Το λεξιλόγιό μας»
1. ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

2. ΣΠΑΡΓΑΝΑ

3. ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΑ

4. ΠΑΓΑΝΑ

5. ΠΟΥΡΝΑΡΙ

6. ΚΑΛΑΝΤΑ

7. ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ

8. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

9. ΧΟΙΡΙΝΟ

10. ΑΜΙΛΗΤΟ

11. ΦΙΛΕΜΑΤΑ

12. ΑΝΔΡΕΑ

13. ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ

14. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

15. ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ

16. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

17. ΚΡΕΑΤΟΠΙΤΑ

18. ΤΣΙΓΑΡΙΔΕΣ

19. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ

20. ΓΙΑΠΡΑΚΙΑ
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ΈΠΙΤΥΧΙΈΣ ΝΈΩΝ ΜΑΣ

Συνδρομές

ΔΩΡΕΕΣ  
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Διόρθωση: Η προσφορά της κας Ανθούλας Καρίτσα (30,00 €) που αναφέρεται στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, ήταν εις μνήμη Τσάκαλου Δαμιανού.

Παράκληση. Υπάρχουν καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της 
Αδελφότητας χωρίς όνομα και επώνυμο και συχνά χωρίς αιτιολόγηση. 

Παρακαλούμε όταν κάνετε κατάθεση με e-banking ή με ΑΤΜ, να επικοινωνείτε 
με την Αδελφότητα (τηλεφωνικά ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή με email). 

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021)

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 
• ΣΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 

Η ΖΑΧΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 96

• ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 81

• ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 92

• ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 89

• ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΦΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΤΩΝ 88
• ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 

Ο ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΤΩΝ 82

• ΣΤΙΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 101

• ΣΤΙΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΩΝ 85

• ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΒΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 82

• ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΙΔΑ ΕΤΩΝ 89
• Στις 5-11-2021 πέθανε στην Αθήνα 

ο Βαγγέλης Κοκκινάκης (πεθερός 
του Λάμπρου Παπασπύρου) σε 
ηλικία 86 ετών, ύστερα από μάχη 
με την επάρατη νόσο. Υπήρξε 
φίλος της Αδελφότητας και μόνιμος 
συνδρομητής της εφημερίδας μας. 
Τα θερμά συλλυπητήρια τους Δ.Σ της 
Αδελφότητας στους δικούς του.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• ΣΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 Ο ΤΣΑΚΑΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

• Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥΣ  
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΑΧΑΡΟΥ 
100,00 €

στο μνημείο του Πέταστο μνημείο του Πέτα

4ο χλμ. Άρτας - Αθηνών (Αμφιθέα)4ο χλμ. Άρτας - Αθηνών (Αμφιθέα)
Τηλ. & Fax: 26810 61463 - Κιν. 6945 261858Τηλ. & Fax: 26810 61463 - Κιν. 6945 261858

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

MAΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

Ενημερωθήκαμε για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση νέων μας.  
Θερμά συγχαρητήρια!
• Βασίλης Καρακώστας του Στεφάνου (γιός της Ευαγγελίας Αντωνίου),  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη, Σχολή Εμποροπλοιάρχων / Ασπρόπυργος 
• Οικονομίδης Ανδρέας – Δημήτριος, γιος της Μαρίτσας Παπαγεωργίου, 

Φυσικό Ιωαννίνων 

1. ΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15,00 €
2. ΒΑΝΑ ΑΓΓΕΛΗ ΣΥΖΥΓΟΣ  

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 53,00 €
3. ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50,00 €
4. ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13,00 €
5. ΖΗΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ 36,00 €
6. ΚΩΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13,00 €
7. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 €
8. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 13,00 €
9. ΜΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΘΕΚΛΑ 25,00 €

10. ΧΑΛΒΑΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00 €
11. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13,00 €

12. ΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13,00 €
13. ΜΠΙΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 43,00 €
14. ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13,00 €
15. ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40,00 €
16. ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15,00 €
17. ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,00 €
18. ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 13,00 €
19. ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 23,00 €
20. ΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 23,00 €
21. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 23,00 €

22. ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00 €

23. ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13,00 €
24. ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 53,00 €
25. ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 20,00 €

ΑΠO ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΖΕΡΒΑ 
1. ΖΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26,00 €
2. ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00 €
3. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €
4. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20,00 €
5. ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 20,00 €

ΧΟΡΗΓΙΑ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

INTRACOM FOODS 200,00 €
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Φωτογραφήματα Γωνιές του Πέτα επιλέξαμε να βάλουμε σ’ αυτό το φύλλο. 
Γραφικές γωνιές, όμορφες, που τις ανακαλύπτεις μόνο αν 

περπατήσεις τα δρομάκια του χωριού. Από την άλλη, εικόνες 
που δείχνουν τη φθορά του χρόνου… 


