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Στο φύλλο αυτό μπορείτε να διαβάσετε:

• Το σταυρόλεξο του Πέτα (του Χρ. Κοντογεωργίου), σελ. 3
• Ενημέρωση από τη Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας, σελ 5
• Αφιέρωμα: Το Πέτα στο επίκεντρο του «Αγροτικού ζητήματος» 

της Άρτας σελ. 6-7
• Το Πασχαλινό έθιμο: Σπάμε τα Μπότια, σελ. 8 
• Το Γυμνάσιο Πέτα ανοίγει τις πόρτες του στην Ευρώπη, σελ. 9
• Νέα του Μορφωτικού Συλλόγου, σελ. 10
• Αθλητικά Νέα, σελ. 12
• Τις σταθερές στήλες: Τα Εν Δήμω, Κοινωνικά, σελ 13 & 14-15

200 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΑ

Εκδηλώσεις για το Φιλελληνισμό

Μ ε μια φαντασμαγο-
ρική βραδιά ολο-

κληρώθηκε η εκδήλωση 
για τη συμπλήρωση 200 
χρόνων από την ιστορική 
Μάχη του Πέτα, με ειδική 
μνεία στον Πολωνικό Φι-
λελληνισμό. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στον 
αύλειο χώρο του Ι.Ν του 
Αγίου Γεωργίου.
Η Δήμαρχος Νικολάου 
Σκουφά κ. Ροζίνα Βα-
βέτση απηύθυνε έναν 
σύντομο χαιρετισμό 
ενώ την εκδήλωση συ-
ντόνισαν ο Διευθυντής 
του Δημοτικού Σχολεί-
ου Πέτα κ. ο Στυλιανός 
Κουτσιμπελας και ο δάσκαλος της 6ης τάξης κ. Ευστάθιος 
Κακαριάρης, με τα παιδιά να παρουσιάζουν μια θεατρική 
παράσταση αφιερωμένη στη «Μάχη του Πέτα» δίνοντας 
έμφαση στις προσωπικότητες που πρωτοστάτησαν εκείνη 
την περίοδο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αναπλη-
ρωτής αρχηγός αποστολής της Πολωνικής πρεσβείας κ. 
Tomasz Wiśniewski, ο στρατιωτικός ακόλουθος της Πολω-
νικής Πρεσβείας, ο συνταγματάρχης Jan Kurdziałek, βου-
λευτές του Νομού Άρτας και εκπρόσωποι της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης.
Η εκδήλωση διεξήχθη σε συνεργασία με το Υπουργείο Πο-
λιτισμού και το Δημοτικό Σχολείο Πέτα.

του Κ. Ζαχάρου, 26-06-2022

Εκδηλώσεις που συμμετέχει η Αδελφότητα:
 � Ο Γιάννης Καλπούζος, την 8η Αυγούστου θα παρουσιάσει το 

βιβλίο του «Ραγιάς» στον αύλειο χώρο του Μορφωτικού Συλ-
λόγου. Η Εκδήλωση θα γίνει σε σνεργασία με το Μορφωτικό 
Σύλλογο.

 � 4ο τουρνουά 3on3 μπάσκετ που θα διεξαχθεί την 4η, 5η και 
7η Αυγούστου στη αυλή του Γυμνασίου.

Εκδήλωση της ποδοσφαιρικής ομάδας των «Φιλελλήνων»
 � Μουσική βραδιά την 6η Αυγούστου στην πλατεία του χωριού 

με τη συμμετοχή του Κώστα Κωστή. 

200 ΧΡΌΝΙΑ  
από τη μάχη στο Πέτα

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΌΥ ΚΑΛΌΚΑΙΡΙΌΥ

Φ έτος την 4η Ιουλίου 2022, συμπληρώνονται 200 χρόνια από 
τη μάχη στο Πέτα το 1822. Συνηθίζεται σε «στρογγυλές» 

χρονολογίες να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές ιστορι-
κές επετείους, όπου συχνά προβάλλονται ιδιαίτερες πλευρές των 
ιστορικών γεγονότων, μέσα από το βλέμμα σύγχρονων προβλη-
ματισμών.
Δεν είναι μόνο οι εκπρόσωποι της εξουσίας, τοπικής και κεντρι-
κής, που προσφεύγουν στις επετείους για να αντλήσουν κύρος 
ως φορείς της συλλογικής μνήμης. Όλοι εμείς, οι απλοί πολίτες, 
νοιώθουμε μια βαθύτερη ανάγκη να αναζητούμε ρίζες στο πα-
ρελθόν, συχνά επιλεκτικά, ανασύροντας σπουδαία επιτεύγματα, 
γενναίους προγόνους, σημαντικές προσωπικότητες κ.λπ. 
Η μάχη στο Πέτα ήταν μια ολέθρια καταστροφή για τα ελληνικά 
στρατεύματα με αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία της Επανά-
στασης. Εν τούτοις, νοιώθουμε την ανάγκη να μνημονεύουμε τη 
μάχη αυτή σαν ένα από τα ορόσημα της Επανάστασης των Ελ-
λήνων. Δεν είναι μόνο η αναφορά στο γενέθλιο τόπο αυτό που 
μας συγκινεί. Είναι κύρια η στάση των μαχόμενων Ελλήνων και 
Φιλελλήνων, ο ηρωισμός και η αυτοθυσία τους. Οι συγκλονιστικές 
διηγήσεις που διασώθηκαν από ιστορικούς και ημερολόγια συμ-
μετεχόντων, τροφοδοτούν τη φαντασία μικρών και μεγάλων με 
εικόνες ηρωισμών και ανδραγαθήματα!
Αν επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε αναλογίες και να συνάγουμε 
διδάγματα για το σήμερα, πράγμα συχνά επίφοβο, είναι η τόλμη, 
η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία, η εστίαση σε ένα συλλογικό εθνικό 
στόχο. Είναι κάτι απ’ αυτά αναγκαίο στη σημερινή εποχή της ευ-
μάρειας και της ανάθεσης των δικών μας υποθέσεων σε άλλους, 
που συνηθίζεται να αποκαλούνται «σύμμαχοι»; Πιστεύουμε πως 
ναι! Οφείλουμε ως κοινωνία την αναγκαία ενημέρωση, ώστε να 
σταθμίζουμε σωστά τη σοβαρότητα των καταστάσεων. Παράλ-
ληλα, να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας, να αναπτύσσουμε ως 
κοινωνία δεσμούς αλληλεγγύης και να προετοιμαζόμαστε ψυχικά, 
αλλά και πρακτικά για όλα τα (δυσάρεστα) ενδεχόμενα. 
Κάποιες σκέψεις, με αφορμή τα 200 χρόνια μετά την ηρωική μάχη 
στο Πέτα. 
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Αισθητική Αισθητική 
και Επανορθωτική και Επανορθωτική 

ΧειρουργικήΧειρουργική

Χρήστος Ασημομύτης Χρήστος Ασημομύτης 
Πλαστικός Χειρουργός Πλαστικός Χειρουργός 

Ραβινέ 24Ραβινέ 24,, 115 21 Αθήνα  115 21 Αθήνα 
T.: 210 7230220T.: 210 7230220

http://asimomitis.com/http://asimomitis.com/

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

ΕΚΔΌΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου
ΥΠΕΥΘΥΝΌΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ
Μηκυνών 22, 176 73 Καλλιθέα,  

τηλ. 6979074502
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΌΠΗ

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας
ΕΠΙΤΙΜΌΣ 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

Όχι, 
οι λαοί
δεν το λογάριασαν 
ποτέ. 
Ούτε έκπτωση 
έκαναν ποτέ
στην αξία του.

Ήξεραν
ότι πρόκειται 
περί ζωής και θανάτου
κι όμως
δε το λογάριασαν
ποτέ.

Το έχυσαν άφθονο
στα ριζά της δικαίωσης!

Μαργαρίτα  
Φρονιμάδη-Ματάτση

Από την ενότητα 
ποιημάτων «Θεοί 
Άφαντοι» (ΧΙΙ)

Τόσο αίμα χυμένο…

Αντώνης Δ. Γεωργάρας
Έκθεση Εικαστικών 

Ερασιτεχνικής Δημιουργίας 
"ζωγραφικής - γλυπτικής"

Παίρνοντας στοιχεία από την πλούσια φύση 
του τόπου μας, από τον Ελληνική Μυθο-

λογία και τον Αρχαίο Πολιτισμό, ο Αντώνης 
Δ. Γεωργάρας από το Κλειστό εξέθεσε στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας "Γ. Μόραλης" το 
διάστημα από 8 έως 21 Ιουνίου μία κοντινή 
άποψη, άλλοτε ρεαλιστική και άλλοτε αλλη-
γορική, των προβληματισμών του για τα όσα 
συμβαίνουν σε Εθνικό αλλά και σε Παγκόσμιο 
Επίπεδο. 
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Σταυρόλεξο  Πέτα του Χρήστου Κοντογιώργου

Τα καλοκαιρινά μας μπάνια στο Πέτα
Στριμωγμένοι σαν σαρδέλες στο υπεραστικό παλιό ΚΤΕΛ, κάθε πρωί, μαμάδες, θείτσες, γιαγιάδες, τα παιδιά στα σκαλιά του λεωφο-
ρείου για να χωράμε, γεμίζαμε το τέρμα της παραλίας του Μενιδίου…! Αργότερα, σαν έφηβοι, με το γνωστό τουριστικό λεωφορείο, 
είχαμε κάνει στέκι την παραλία της Καστροσυκιάς!
Μετά, ο καθένας με το αυτοκίνητό του και την παρέα του, μάθαμε όλες τις παραλίες της Άρτας, της Πρέβεζας, της Θεσπρωτίας… 
Ας τις θυμηθούμε, και όσες δεν ξέρουμε ας τις γνωρίσουμε φέτος το καλοκαίρι!

ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ
Κ Α ΜΕΝΙΔΙ

Κ Ο ΚΟΠΡΑΙΝΑ
Τ ΡΑΜΜΑ ΣΑΛΑΩΡΑΣ

Ρ ΑΛΩΝΑΚΙ
Λ ΜΟΝΟΛΙΘΙ

Ι ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ
Κ ΚΑΝΑΛΙ

Α Σ _ Μ ΛΟΥΤΣΑ
Ι ΒΡΑΧΟΣ

Μ Α _ Ω ΜΥΤΙΚΑΣ
Α ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΜΩΛΟΣ

ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ
Σ _ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ

ΜΠΕΛΑ ΒΡΑΚΑ
Ι Η ΔΡΕΠΑΝΟ

Μ Α ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΛΥΓΙΑ

Κ _ _ Σ ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ
ΒΑΛΤΟΣ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Συμπληρώνουμε στο σταυρόλεξο, τις 21 πιο δημοφιλείς παραλίες της Ηπείρου.
ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΣ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟ ΠΈΤΑ

Η λύση του Σταυρόλεξου βρίσκεται στη σελίδα 11

Βιργινία Κακαριάρη

Άγιος Δημήτριος  

(Πέτα Άρτας)

26810 83063 

6938 610 432

virnakakariar@yahoo.com

Τοποθετήσεις πλακιδίων  
και μαρμάρων

Κατασκευή μνημείων
Κώστας Καράμπελας

Πέτα, τηλ. 6944182958
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Χριστίνα Ντουνιά

Η Χριστίνα Ντουνιά, ομότιμη Καθηγή-
τρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), με το δοκίμιό της «Αρ-
γοναύτες και σύντροφοι. Όψεις του λογο-
τεχνικού πεδίου στη δεκαετία του 1930», 
απέσπασε σημαντικά βραβεία από κριτι-
κές επιτροπές υψηλού κύρους.
Δύο από τα πιο έγκριτα περιοδικά στο 
χώρο της λογοτεχνίας, το περιοδικό «Ανα-
γνώστης» και το περιοδικό «Ο Χάρτης» 
της απένειμαν το βραβείο καλύτερου δο-
κιμίου. 
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το δοκίμιο 
στις ειδικές στήλες εφημερίδων και τηλε-
οπτικών εκπομπών. Σε συνέντευξη της 
Χριστίνας Ντουνιά στο κανάλι της Βουλής, 
στην εκπομπή Βιβλιοβούλιο, έγινε εκτενής παρουσίαση του 
βιβλίου. 
Σε άλλη συνέντευξη, στον Κώστα Στοφόρο (https://edromos.
gr/christina-ntoynia-argonaytes-kai-syntrofoi/), διευκρινίζει 
τον τίτλο του δοκιμίου:
«Ο τίτλος του βιβλίου είναι ευανάγνωστος αλλά και πολύση-
μος: σε μια πρώτη ματιά παραπέμπει στις δυο θαλασσινές 
περιπέτειες της αρχαιοελληνικής μυθολογίας, που γοήτευαν 
κορυφαίους εκπροσώπους του μοντερνισμού και του υπερ-

ρεαλισμού: πρωταρχικά στην Αργοναυ-
τική εκστρατεία και δευτερευόντως στην 
Οδύσσεια. Ωστόσο ο αναγνώστης του βι-
βλίου μου θα διαπιστώσει ότι «σύντροφοι» 
δεν είναι μόνο οι «άριστοι» συνταξιδιώτες 
του Ιάσονα ή οι υπάκουοι κωπηλάτες του 
Οδυσσέα. Είναι και εκείνοι που αναζητούν 
τη συλλογικότητα σε έναν διαφορετικό 
δρόμο, σχηματικά θα έλεγα σε αυτόν της 
κοινωνικής αλλαγής. Πλέον μετακινούμα-
στε από το μυθολογικό αρχέτυπο σε μια 
νέα νοηματοδότηση που ανιχνεύεται στο 
έργο των αριστερών διανοουμένων και λο-
γοτεχνών. Και στις δύο κατηγορίες η επι-
δίωξη υψηλών στόχων, είτε περάνει μέσα 
από το αίτημα της εθνικής αναγέννησης 

είτε μέσα από την επιθυμία συστράτευσης σε κοινωνικούς/
ταξικούς αγώνες, είναι το κοινό σημείο τους.»
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου: Τι κρατάτε εσείς ως πιο ση-
μαντικό από τη λογοτεχνία του μεσοπολέμου; η συγγραφέας 
απαντάει:
«Τη δύναμη των ιδεών και τη διάθεση να προχωρήσουν αλ-
λάζοντας: τον εαυτό τους, την τέχνη, την κοινωνία, την Ελλά-
δα, τον κόσμο. «Ο καθείς και τα όπλα του» βέβαια, όπως λέει 
και ο ποιητής».

Βραβεύσεις για το δοκίμιο Αργοναύτες και σύντροφοι. 
Όψεις του λογοτεχνικού πεδίου στη δεκαετία του 1930

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση των δύο 
νέων βιβλίων της Μαργαρίτας Φρονιμάδη-Ματάτση, 
που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Η 

βιβλιοπαρουσίαση συνδιοργανώθηκε τη Δευτέρα, 30.5.22 
από το Σύλλογο Ηπειρωτών Κορινθίας «η Πίνδος» και το 
Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Κορινθίας με την 
υποστήριξη του βιβλιοπωλείου «ΚΙΒΩΤΟΣ». 
Το δοκίμιο «Χρεώστες στα νιάτα», που περιέχει χειρόγρα-
φα γράμματα και ποιήματα της Λιλής Ιακωβίδη, παρουσίασε 
αναλυτικά και γλαφυρά ο συγγραφέας-τέως αναπληρωτής 
καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
κ. Αριστείδης Δουλαβέρας. 
Ακολούθησε η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της 
Μαργαρίτας Φρονιμάδη-Ματάτση με τίτλο «Θεοί Άφαντοι» 
από την φιλόλογο-συγγραφέα κ. Δήμητρα Παπαναστασί-
ου.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΌΝΙΜΑΔΗ-ΜΑΤΑΤΣΗ
ΤΌ ΚΑΛΏΣΌΡΙΣΜΑ ΔΥΌ ΝΕΏΝ ΒΙΒΛΙΏΝ ΣΕ ΜΙΑ 

ΌΜΌΡΦΗ ΠΌΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ!

Η κ. Φρονιμάδη-Ματάτση περιστοιχισμένη από τον πρόεδρο 
του Συλλόγου Ηπειρωτών Κορινθίας «η Πίνδος» κ. Ηρακλή 

Τσάνη, τον γραμματέα Β. Ματάτση και την αντιπρόεδρο  
του Συλλόγου κ. Αμαλία Σούκουλη
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Απολογισμός από τον πρόεδρο
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Γιώργος Κακαριάρης αναφέρθηκε στη 
δράση της την περίοδο της πανδημίας εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, 
στα εξής σημεία:

 � Στο σημαντικό ρόλο της εφημερίδας, που ελλείψει άλλων δρα-
στηριοτήτων της Αδελφότητας λόγω κορονοϊού, αποτέλεσε το 
συνδετικό κρίκο των πετανιτών.

 � Στη δυνατότητα της Αδελφότητας να ανταποκριθεί στις οικονομι-
κές της υποχρεώσεις, παρά την αποστέρηση πόρων, αφού για 
τουλάχιστον δύο χρόνια αναβλήθηκαν όλες οι δημόσιες δραστη-
ριότητες. Σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μας με τους συγχω-
ριανούς μας παίζει το ημερολόγιο που αποστέλνεται και αποτελεί 
μια σημαντική πηγή εσόδων.

 � Χορηγήθηκε οικονομική βοήθεια στην ποδοσφαιρική ομάδα των 
Φιλελλήνων και στο κοινωνικό παντοπωλείο του Αγίου Γεωργίου 
Πέτα με αποστολή τροφίμων.

 � Διοργάνωσε και χρηματοδότησε την πασχαλινή εκδήλωση με τα 
μπότια.

 � Δηλώθηκε το ενδιαφέρον της Αδελφότητας για ανάπτυξη των 
σχέσεων με τη Δημοτική Αρχή. Η Αδελφότητα κάνει σημαντικές 
προσπάθειες για ανάπτυξη κοινών δράσεων με το Δήμο και ευ-
ελπιστεί στην ανταπόκρισή του.

Τοποθετήσεις μελών της Συνέλευσης 
Παρουσιάζουμε ενδεικτικά σημεία των τοποθετήσεων των μελών 
της Συνέλευσης.
Μπάμπης Τσάκαλος: 

 � Εξήρε τον ρόλος της εφημερίδας «Τα Νέα του Πέτα»
 � Ως εκπρόσωπος της Αδελφότητας στην Πανηπειρωτική μας ενη-

μέρωσε για θέματα που απασχόλησαν τη Συνέλευση της Πανη-
πειρωτικής, όπως οι προβληματισμοί των τοπικών κοινωνιών για 
το πρόγραμμα αναζήτησης υδρογονανθράκων, την δέσμευση 
περιοχών για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, που συχνά δεν 
προσμετρούν περιβαλλοντικές παραμέτρους.

 � Αναφέρθηκε στη διαχείριση των αποβλήτων και των σκουπιδιών 
και στην διαφαινόμενη οικονομική επιβάρυνσης των δημοτών.

 � Τόνισε τη σημασία δημοσίευσης των κειμένων που αποστέλλο-
νται από τις δημοτικές παρατάξεις, χωρίς παρεμβάσεις από τα 
Νέα του Πέτα.

Αλεξάνδρα Βαβέτση:
 � Επεσήμανε την ανάγκη ανανέωσης της Αδελφότητας με τη συμ-

μετοχή νέων σε ηλικία μελών.
 � Αναφέρθηκε στη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και στην ανάγκη να δούμε θετικά την προοπτική χρήσης τους.
 � Υπογράμμισε το κοινωνικό πρόβλημα της κακοποίησης γυναι-

κών και την ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων από τους τοπι-
κούς φορείς του χωριού.

Βάνα Λάλου: 
 � Ως αντιπρόσωπος της Αδελφότητας στην Πανηπειρωτική μας 

ενημέρωσε.
 � Αναφέρθηκε στην ανάγκη προσέγγισης της νεολαίας του χωριού 

που ζει στην Αθήνα.
Νίκος Κολιός: 

 � Πρότεινε την αλλαγή του τρόπου προσέγγισης της νεολαίας με 
γλώσσα και πρακτικές που θα είναι συμβατά με τους κώδικες 
που χρησιμοποιεί η νεολαία.

Χρυσούλης Κακαριάρης: 
 � Πρότεινε τη χαρτογράφηση της νεολαίας του Πέτα που βρίσκεται 

στην Αθήνα

Δημήτρης Κυρούλης:
 � Ενημέρωσε για τις αθλητικές δραστηριότητες που έγιναν το Πά-

σχα και τις αλλαγές στο Μορφωτικό Σύλλογο του χωριού
Τάκης Σερβετάς: 

 � Υπογράμμισε την ανάγκη να επιμείνουμε σε Γενικές Συνελεύ-
σεις, συνεδριάσεις και ψηφοφορίες με φυσική παρουσία.

 � Αναφέρθηκε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη λεγόμενη 
πράσινη ανάπτυξη και τόνισε ότι συχνά πίσω από τα εύηχα λό-
για επιχειρείται μια νέα μορφή εκμετάλλευσης της φύσης και των 
φυσικών πόρων.

Τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής με μέλη τους:
- Αλεξάνδρα Βαβέτση
- Ηλία Γκαβάγια
- Χρυσούλη Κακαριάρη
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Στη συνέχεια η Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου με 2-ετή θητεία. Στην πρώτη συνεδρίασή του το 
νέου Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:
Γιώργος Κακαριάρης Πρόεδρος
Δημήτρης Κυρούλης Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κώστας Ζαχάρος Γραμματέας
Γιώργος Οικονόμου Ταμίας
Κωνσταντίνα Κακαριάρη Μέλος
Νίκος Κολιός Μέλος
Βάνα Λάλου Μέλος
Τέλος, το Δ.Σ. συμφώνησε στην άτυπη συμμετοχή στις συνεδριάσεις 
της Λαμπρινής Κατσάνου, που σε συνεργασία με την Κωνσταντίνα 
Κακαριάρη θα αναλάβουν το σύνδεσμο της Αδελφότητας με τη νε-
ολαία. 

€
1 4.114,00
2 1.806,00
3
4
5
6 0

5.920,00
3.342,64
9.262,64

€
1 2.551,72
2 120,00
3 1.270,11
4 24,00
5 64,90
6 0,00
7 0,00
8 0,00

4.030,73

Ανακεφαλαίωση
Έσοδα 2021 & υπόλοιπο 2020 9.262,64 €
Μείον Έξοδα 2021 4.030,73 €
Υπόλοιπο 31/12/2021 5.231,91 €

Σε λογαριασμό Τράπεζας 5.121,41 €
Μετρητά στο Ταμείο 110,50 €
Σύνολο 5.231,91 €

Τραπεζικά έξοδα
Διάφορα έξοδα

Έκδοση ημερολογίων 2021 και αποστολή ημερολογίων 2022

Γενικό Σύνολο Εσόδων & Υπολοίπου

Οικονομική ενίσχυση Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ

Σύνολο Εσόδων 2021
Συν.Υπόλοιπο 2020

ΕΞΟΔΑ
Έκδοση εφημερίδας - ταχυδρομικά & διανομή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

Συνδρομές & Οικονομικές ενισχύσεις 2021
Χορηγοί, διάθεση ημερολογίων κ.λ.π.

ΕΣΟΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Σύνολο Εξόδων 2021

Αθήνα 29/05/2022

Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας

Γενική Συνέλευση Αδελφότητας
Την 29η Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Η 
θεματολογία της ημερήσιας διάταξης περιείχε απολογισμό της απερχόμενης διοίκησης, προγραμματισμό δράσης της 
Αδελφότητας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Τα μεγάλα τσιφλίκια στην Άρτα και τη Θεσσα-
λία δημιουργήθηκαν κύρια στο μικρό χρονικό 
διάστημα από τα 1878, που έχουμε τη Συν-
θήκη του Βερολίνου, έως τα 1881 που ήταν 
το έτος προσάρτησης. Και αυτό οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό χάρη στην προστασία που 
παρείχε στην ιδιοκτησία το ρωμαϊκό νεοελλη-
νικό δίκαιο, που ήταν γερμανικής έμπνευσης. 
Συγκεκριμένα, οι Έλληνες ιδιοκτήτες αγορά-
ζοντας το δικαίωμα νομής επί των τουρκικών 
κτημάτων σε τιμές ευκαιρίας, απέσπασαν στη 
συνέχεια από το ελληνικό κράτος μια σειρά νο-
μικών πράξεων που αναγνώριζαν την πλήρη 
και απόλυτη κυριότητά τους. 
Η πεδιάδα της Άρτας ήταν κατανεμημένη σε 
μεγάλα κτήματα. Η σύμβαση της προσάρτη-
σης επέβαλε το σεβασμό των υπαρχόντων 
δικαιωμάτων όλων εκείνων οι οποίοι κατείχαν 
νόμιμους οθωμανικούς τίτλους σε κάθε είδους 
γαίες ή ακίνητα. Στο άρθρο 4 της σύμβασης 
προσάρτησης αναφέρεται ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση θα αναγνώριζε "εν ταις παραχωρού-
μεναις χώραις το της ιδιοκτησίας δικαίωμα επί 
των αγροκηπίων, βοσκών, λειμώνων, νομών 
(γρασιδοτόπων kechlak), δασών και παντός 
είδους γαιών ή ακινήτων, κατεχομένων υπό 
ιδιωτών ή κοινοτήτων, δυνάμει φιρμανιών, χο-
δζετίων, ταπίων και άλλων τίτλων ή δυνάμει 
των οθωμανικών νόμων...). 
Σύμφωνα με την επικρατέστερη ερμηνεία με 
το συγκεκριμένο άρθρο ευνοήθηκαν οι κάτο-
χοι οθωμανικών τίτλων, που συχνά κατείχαν 
τις πιο εύφορες γαίες σε Άρτα και Θεσσαλία. 

Η οικογένεια Καραπάνου 
Το αγροτικό ζήτημα στην Άρτα είναι συνυφα-
σμένο με την οικογένεια Καραπάνου. Ο πατέ-
ρας, Γεράσιμος Καραπάνος ξεκίνησε πριν το 
1870 ως απλός διαχειριστής των εκτάσεων, 
τις οποίες οι γιοι του Μουσταφά Πασά κατεί-
χαν λόγω νομής. Η ψιλή κυριότητα αυτών των 
γαιών ανήκε, όπως συνηθιζόταν, στο οθωμα-
νικό κράτος. 
Ο γιός Κωνσταντίνος Καραπάνος, γεννήθηκε 
το 1840, σπούδασε στην Άρτα, την Κέρκυρα 
και την Αθήνα. Στη συνέχεια έγινε διπλωμά-
της της Υψηλής Πύλης στο Παρίσι, τραπεζίτης 
στην Κωνσταντινούπολη, χρηματιστής, αρχαι-
ολόγος και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις ανα-
σκαφές στη Δωδώνη, τσιφλικάς, βουλευτής, 
υπουργός και αρχηγός κόμματος (Παπασω-
τηρίου, 2014).
Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην συνθή-
κη του Βερολίνου και της Κωνσταντινούπο-
λης, διασφαλίζοντας νομικά τις γαίες που έχει 
αγοράσει αυτός και οι άλλοι τσιφλικάδες από 
τους Οθωμανούς. Στην Κωνσταντινούπολη ο 
Κωνσταντίνος Καραπάνος δημιούργησε δύο 
χρηματιστηριακές φούσκες από τις οποίες 
πλούτισε. 
Στην Άρτα αγόρασε από τους γιούς του Μου-
σταφά Πασά το δικαίωμα να εισπράττει τον 

φόρο από τους χωρικούς 28 χωριών. Ο ίδιος 
ο Κωνσταντίνος Καραπάνος δεν ήταν αγρότης 
και η αγορά της γης έγινε για λόγους εκμετάλ-
λευσης, αλλά και για να δημιουργήσει ένα μη-
χανισμό εξάρτησης των αγροτών απ’ αυτόν, 
γεγονός που τον διευκόλυνε στις πολιτικές 
τους βλέψεις. 

Οι μηχανισμοί καταστολής στην 
υπηρεσία των τσιφλικάδων

Μετά το 1870, η θέση των καλλιεργητών-κο-
λήγων χειροτέρευσε. Ο Καραπάνος άρχισε 
να τους εκβιάζει να υπογράψουν συμβόλαια 
αγρομίσθωσης μαζί του, γεγονός που θα ανα-
γνώριζαν εμμέσως την πλήρη κυριότητα επί 
της γης και θα αφαιρούσαν κάθε εμπράγματο 
χαρακτήρα από τα πάγια επί του εδάφους δι-
καιώματα των καλλιεργητών. Υπέβαλλε στην 
δικαιοδοσία του για την είσπραξη του φόρου 
ακόμα και τις κοινοτικές εκτάσεις και διεύρυνε 
τα κτήματά του καταπατώντας ακόμη και τις 
«αφιερωμένες» εκτάσεις (βακούφια). 
Η σύμβαση παραχώρησης διακρινόταν από 
ασάφεια σχετικά με τα δικαιώματα των επί-
μορτων1 καλλιεργητών, γεγονός που άφηνε 
έκθετη την πολυπληθή ομάδα των καλλιεργη-
τών.
Όταν η Άρτα ενώθηκε με το Ελληνικό κράτος, 
ο Καραπάνος αξίωσε από το ελληνικό κράτος 
την αναγνώριση των τίτλων του ως «κεκτημέ-
νων δικαιωμάτων» και υπό την προστασία του 
ελληνικού δικαίου, απέβαλλε πλήθος αγροτι-
κών οικογενειών από τα κατά παράδοση κτή-
ματά τους, εμπόδισε σε άλλους χωρικούς την 
καλλιέργεια και εκμίσθωσε την γη ως βοσκήσι-
μη σε Βλάχους νομάδες. 
Αυτό είχε ως συνέπεια να εκδηλωθούν στην 
Άρτα, αμέσως μετά την απελευθέρωση, προ-
στριβές μεταξύ καλλιεργητών και του Καραπά-
νου. Η ένταση κορυφώθηκε με βίαια επεισό-
δια όπως, εμπρησμοί, αποχή ή οργανωμένη 
παρεμπόδιση της συγκομιδής, ακόμα και αι-
ματηρές συμπλοκές με την αστυνομία. Η συλ-
λογική αντίσταση των καλλιεργητών οδήγησε 
στην ίδρυση της οργάνωσης «Σύνδεσμος», 

1. Επίμορτος: Είναι ο καλλιεργητής που ανα-
λαμβάνει να εργαστεί σε ξένη περιουσία και να 
πάρει μέρος της παραγωγής (ο κολλήγος).

με σκοπό να παρεμποδίσει τη συγκομιδή των 
καρπών και την απόδοση του μεριδίου (ίμο-
ρου) στους ιδιοκτήτες. 
Το Ελληνικό κράτος για να συνδράμει τον τσι-
φλικά και να επιβάλλει την τάξη, απέστειλε 
δυνάμεις του τακτικού στρατού και γέμισε τις 
ελληνικές φυλακές από τους χωρικούς που 
θεωρήθηκαν ανατρεπτικά στοιχεία. 

Το αγροτικό ζήτημα στην πολιτική 
αντιπαράθεση

Το αγροτικό ζήτημα υπήρξε αντικείμενο σφο-
δρής προεκλογικής αντιπαράθεσης μεταξύ 
δυο αντιπάλων της περιοχής της Άρτας, που 
διεκδικούσαν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο. 
Από τη μια ήταν ο Γεώργιος Παχύς, που εμφα-
νιζόταν ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων 
των αγροτών και από την άλλη ο τσιφλικάς 
Κωνσταντίνος Καραπάνος. Ο Παχύς αμφι-
σβητούσε τους τίτλους ιδιοκτησίας των κτη-
μάτων του Καραπάνου. Ισχυριζόταν ότι, μετά 
το θάνατο του Αλή Πασά, που νέμονταν το 
ίμορο από τις καλλιέργειες, οι εκτάσεις πέρα-
σαν στον Mustafa Naili Πασά. Ο Mustafa Naili 
Πασάς είχε το δικαίωμα είσπραξης του φόρου 
(ίμορου) για 28 χωριά, όμως δεν είχε αποκτή-
σει την ιδιοκτησία των κτημάτων εφόσον, κατά 
τον οθωμανικό νόμο, απαγορευόταν η μετα-
βίβαση γαιών σε ένα άτομο και η μετατροπή 
τους σε τσιφλίκια, αν δεν συνέτρεχαν ειδικοί 
λόγοι. Συνεπώς ο ισχυρισμός του Καραπά-
νου ότι είχε αγοράσει τις εκτάσεις το 1873 από 
τους κληρονόμους του Mustafa Naili Πασά 
δεν ευσταθούσε. Με άλλα λόγια, ο Καραπά-
νος είχε αποκτήσει το δικαίωμα είσπραξης 
του φόρου, όμως δεν είχε αποκτήσει και την 
ιδιοκτησία των κτημάτων. Γράφει χαρακτηρι-
στικά ο Γ. Παχύς: «Περί τας αρχάς του μηνός 
Δεκεμβρίου 1873 επιτροπή αποτελούμενη εκ 
δέκα προκρίτων των χωρίων Πέτα και λοιπών 
του τμήματος Βρύσεων, της Επαρχίας Άρτης, 
ελθούσα ενταύθα με παρεκάλεσαν, ίνα εξ ονό-
ματος και κατ’ εντολήν των κατοίκων των ειρη-
μένων χωρίων ενεργήσω, ει δυνατόν παρά τω 
εν Αθήναις τότε πρεσβευτή της Υψηλής Πύλης 
Εσαάδ Μπέη, όπως δ’ αυτού λάβη γνώσιν η 
Οθωμανική Κυβέρνησις της όλως εκρύθμου 
καταστάσεως, εν ή διατέλουν τότε οι κάτοικοι 
των πλείστων χωρίων της Άρτης, ων ηπειλού-
ντο να αρπαγώσιν εξ εφόδου και εναντίον πα-
ντός Τουρκικού νόμου αναμφισβήτητα επί των 
γιαών αυτών δικαιώματα» (Παπασωτηρίου, 
σελ. 89-90). 
Με άλλα λόγια, εδώ ζητείται η συνδρομή της 
Οθωμανικής Κυβέρνησης και της Οθωμανι-
κής νομοθεσίας για τη ρύθμιση του ιδιοκτησια-
κού καθεστώτος των γαιών που ανήκαν στην 
ελληνική επικράτεια. 
Από την πλευρά του ο Καραπάνος απαίτησε 
να αναγνωριστούν οι τίτλοι του ως κεκτημένα 
δικαιώματα, τα οποία έπρεπε να γίνουν σεβα-
στά, όπως όριζε η σύμβαση. Υποστήριξε ότι 

Επιμέλεια: Κώστας Ζαχάρος
Αφιέρωμα

Το Πέτα στο επίκεντρο του «Αγροτικού ζητήματος» της Άρτας

Μετά την απελευθέρωση της Άρτας το 1881 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 7Αφιέρωμα
το ίμορο - σύμφωνα και με την ετυμολογία της 
λέξης - δεν ήταν φόρος αλλά ενοίκιο, που ανα-
λογούσε στον ιδιοκτήτη της γης. 
Τα πράγματα ήταν οξυμένα στην περιοχή της 
Άρτας και οι αρχές φοβήθηκαν μήπως οι τα-
ραχές επεκταθούν και στη περιοχή της Θεσ-
σαλία, που υπήρχαν παρόμοια προβλήματα 
σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
Η κυβέρνηση Τρικούπη κατηγορήθηκε ότι 
απέφευγε να ρυθμίσει τις σχέσεις ιδιοκτητών 
και καλλιεργητών για πολιτικές σκοπιμότητες. 
Λόγω των έντονων αντιθέσεων μεταξύ των 
φερόμενων ιδιοκτητών και των καλλιεργητών, 
οι υποθέσεις οδηγούνταν στα δικαστήρια, γε-
γονός ασύμφορο για τους οικονομικά αδύνα-
μους χωρικούς. 
Το θέμα, ενώ έχριζε πολιτικής αντιμετώπισης 
από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, μετεξε-
λίχθηκε σε θέμα ερμηνείας μιας σύνθετης νο-
μολογίας με αναφορές στο οθωμανικό και ρω-
μαϊκό δίκαιο. Τα ελληνικά δικαστήρια δέχτηκαν 
μια «πλασματική» ισοδυναμία ανάμεσα στο 
δικαίωμα εξουσίασης του οθωμανικού νόμου 
και στην απόλυτη κυριότητα του βυζαντινο-
ρωμαϊκού αστικού δικαίου, που ίσχυε στην 
Ελλάδα και συνεπώς απέκτησαν ισχύ όλοι οι 
νόμιμοι οθωμανικοί τίτλοι.
Παρεμβαίνοντας η κυβέρνηση, έδωσε ρητές 
εντολές τόσο στις πολιτικές όσο και στις στρα-
τιωτικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέ-
τρα, ώστε να υποστηρίξουν τα αιτήματα των 
ιδιοκτητών.

Καζάνι που βράζει
Το αγροτικό ζήτημα πήρε εκρηκτικές διαστά-
σεις λόγω της πεποίθησης των απόκληρων 
αγροτών ότι η ανάκτηση της ελευθερίας από 
τον οθωμανικό ζυγό θα συνοδευόταν από 
επίλυση του αγροτικού προβλήματος προς 
όφελός τους. Διαπίστωσαν, απεναντίας, ότι η 
θέση των γαιοκτημόνων ενισχύθηκε από την 
εφαρμογή της πλήρους αστικής ιδιοκτησίας 
της ελληνικής νομοθεσίας, με άμεση συνέ-
πεια την επιδείνωση των όρων εργασίας των 
αγροτών. Αποτέλεσμα της ασάφειας σχετι-
κά με τα δικαιώματα των καλλιεργητών ήταν 
οι Έλληνες και Οθωμανοί γαιοκτήμονες να 
προβάλουν αυξημένες απαιτήσεις για αγαθά 
που απολάμβαναν ανέκαθεν οι χωρικοί, όπως 
κατοικίες, κήπους, βοσκές, ακόμα και τη χρή-
ση κοινοτικών δασών. Για να εμπεδώσουν 
την κυριαρχία τους οι φερόμενοι ως ιδιοκτή-
τες, χρησιμοποιούσαν αγροφύλακες για τον 
εκφοβισμό των καλλιεργητών, γενίκευσαν τη 
χρήση των συμβολαίων περιορισμένης διάρ-
κειας για να αποφύγουν τυχόν κινδύνους από 
τη συνεχή νομή των κτημάτων από τον ίδιο 
καλλιεργητή (χρησικτησία) και προχώρησαν 
σε εκτεταμένες εξώσεις.
Ο Γ. Παχύς στην αντιπαράθεσή του με τον Κ. 
Καραπάνο προβάλλει τις διαμαρτυρίες των 
αγροτών. Παραθέτει τη δημοσιευμένη στην 
εφημερίδα «Μέλλον» την 21η Δεκεμβρίου 
1873 επιστολή του πληρεξούσιου του Πέτα, 
Πέτρου Παπαγεωργίου. Η επιστολή είναι απά-
ντηση σε κείμενο του Γεράσιμου (πατέρα) Κα-
ραπάνου σε άλλη εφημερίδα: 
«Καταχωρίσατε εις τος προσεχές φύλλον της 
εφημερίδος σας εις απάντησιν (…), τα αποτρό-
παια κακουργήματα άτινα ο κ. Καραπάνος εις 

του δυστυχείς κατοίκους του χωρίου Πέτα της 
επαρχίας Άρτης ως αντιδίκους διαπράττει. Και 
πρώτον μεν ότι δεν επλήγωσε περίπου των 40 
ανθρώπων υπό του Σεραγίου, δεύτερον δε ότι 
οι ειρημένοι ατυχείς κάτοικοι οφείλουσι δήθεν 
το τρίτον γαιόμορον τω Μουσταφά πασά, όπερ 
βεβαιώ δεν είναι αληθές, διότι οι Πετανίται ου-
δέποτε έμειναν χρεώσται από 1847-1869 διό-
περ και δύναμαι φέρειν μάρτυρας, ως τον κ. Ν. 
Τσελεπή, τον επί τριετίαν των ως είρηται χωρί-
ων ενοικιαστήν Φεζόμπεη, ως και αυτόν τού-
τον τον κ. Καραπάνον. Απορώ πως ο συντά-
κτης της των Ιωαννίνων εφημερίδος τολμά να 
διαψεύδη ταύτα και να υπερασπίζεται τον πάσι 
γνωστόν δια τα αποτρόπαια εγκλήματά του κ. 
Γερ. Καραπάνον, όστις σκοπεί να εξολοθρεύ-
ση το ανωτέρω χωρίον, πληρών τα φυλακάς 
Άρτης και Ιωαννίνων εκ των ατυχών κατοίκων 
από 1869 μέχρι σήμερον...
… 
Ο Πληρεξούσιος του χωρίου Πέτα, 
Πέτρος Παπαγεωργίου» 
(Παπασωτηρίου, σελ. 92, 93 και 94)

Το καλοκαίρι του 1882
Κρίσιμη περίοδος για το αγροτικό ζήτημα θε-
ωρήθηκε το καλοκαίρι του 1882. 0 νέος τότε 
πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης δικαιο-
λόγησε τις επεμβάσεις της προηγούμενης κυ-
βέρνησης ως απαραίτητες για την εξασφάλιση 
της τάξης και της ασφάλειας. Μάλιστα, σε πολ-
λές περιπτώσεις η κυβέρνηση χρησιμοποιού-
σε ενισχυμένες στρατιωτικές ή αστυνομικές 
δυνάμεις για την προστασία
των συμφερόντων των φερόμενων ιδιοκτη-
τών, όταν οι χωρικοί αρνούνταν να συμμορ-
φωθούν προς τις δικαστικές αποφάσεις,
Να σημειωθεί ότι τα κατασταλτικά μέτρα προ-
καλούσαν έντονες αντιδράσεις και για τον 
πρόσθετο λόγο ότι συχνά οι δυνάμεις αυ-
τές επιβάραιναν με την παραμονή τους στις 
αγροτικές περιοχές τις φτωχές οικογένειες των 
χωρικών. Συχνά μάλιστα, υποχρέωναν τους 
αγρότες να θερίζουν μόνο με άδεια της αστυ-
νομίας, τιμωρώντας με πρόστιμο και ποινές 
φυλάκισης τους παραβάτες. 
Η κατάσταση στα χωριά της Άρτας ήταν έκρυθ-
μη και το πρόβλημα πήρε σοβαρότερες δια-
στάσεις όταν στις αρχές του καλοκαιριού του 
1882 εκδηλώθηκαν κινήσεις μετανάστευσης 
από τα απελευθερωμένα μέρη προς τις οθω-

μανικές επαρχίες και υποβλήθηκαν και σχετι-
κές αιτήσεις στον εκεί Οθωμανό πρόξενο. 

12 Μαΐου 1883, μια σημαντική ημε-
ρομηνία

Η οξυμένη κατάσταση και οι ισχυρές αντιστά-
σεις των αγροτών ανάγκασαν τον Καραπάνο, 
το φθινόπωρο του 1882, να μειώσει το ίμορο 
από 30% σε 22% στην πεδιάδα και σε 20% 
στα βουνά των Τζουμέρκων και του Ραδοβι-
τσίου και υπέγραψαν μαζί του καινούργιες 
συμβάσεις. Την άνοιξη του 1883 ο ίδιος γαι-
οκτήμονας πούλησε στους καλλιεργητές τα 
κτήματα του στο Κομπότι και στο Πέτα αντί 
20.000 και 6.700 λιρών αντίστοιχα με εξόφλη-
ση σε δέκα ετήσιες δόσεις. 
Τα συμβόλαια υπογράφηκαν την 8η Μαΐου 
1883 για το Κομπότι και την 12 Μαΐου του 
ίδιου έτους για το Πέτα2 ενώπιον του συμβο-
λαιογράφου κ. Βάλλα από τον Κ. Καραπάνο 
και τους εγγράμματους χωρικούς. 
Η διαδικασία της εξαγοράς από τους χωρικούς 
των τσιφλικιών, ενίσχυσε την μικροϊδιοκτησία 
και η τάση αυτή αλλού πήρε μεγάλες διαστά-
σεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποτέλεσε 
εξαίρεση. Στο Δήμο Πέτα που αποτελούνταν 
από 5 οικισμούς, είχαμε πλήρη εξαγορά ενός 
πεδινού και ενός ημιορεινού τσιφλικιού και 
μερική εξαγορά ενός ακόμη ημιορεινού τσιφλι-
κιού. 

Η εξαγορά των τσιφλικιών και η προώθηση 
της μικροϊδιοκτησίας συνέβαλλαν ώστε ένας 
μεγάλος αριθμός ακτημόνων με μεταβλη-
θούν σε μικρoϊδιοκτήτες. Αναλυτικότερα, ενώ 
πριν τις εξαγορές (πριν το 1881) το ποσοστό 
των ιδιοκτητών γης ήταν 9,7%, μετά το 1881 
ο αριθμός αυτός εκτινάχθηκε στο 48,8% που 
αντιστοιχούσε σε 12.775 άτομα.
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2. Μια εμβληματική ημερομηνία που αξίζει να 
μνημονεύεται
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του Ανδρέα Μπίζα

Αγωνία για το γενέθλιο τόπο

Πώς γίνεται να φεύγεις από τον τόπο σου και να μην νοσταλ-
γήσεις τους ανθρώπους με παίξατε, γελάσατε, τσακωθήκα-

τε και πήγατε μαζί σχολείο; Να μην αναπολείς τις εικόνες του 
χωριού και τον ιδιαίτερο πολιτισμό που κουβαλάνε οι άνθρωποί 
του; Ποιος δεν ανυπομονεί για τις οικογενειακές συναθροίσεις 
κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα; 
Η επιστροφή στις ρίζες έρχεται σαν μια αναπόφευκτη ανάγκη! 
Πάντα δημιουργείται η επιθυμία του γυρισμού. Δυστυχώς, όμως, 
όλο και περισσότεροι φεύγουν… Με το δημογραφικό πρόβλη-
μα στο χωριό μας-και όχι μονο-να εντείνεται από το 1961 και 
έπειτα, βιώνουμε μια σημαντική δημογραφική, οικονομική και 
πνευματική οπισθοχώρηση. Το χωριό μας δοξάστηκε από αν-
θρώπους που γαλούχησε με ταλέντο και τις ηθικές αξίες. Ανέ-
καθεν υπήρξε τόπος με παραγωγικά μυαλά, κάτι που δεν έχει 
χαθεί! Το γεγονός ότι αυτά τα μυαλά δεν διαμένουν και δεν εξε-
λίσσονται στον τόπο που μεγάλωσαν, δεν σημαίνει ότι δεν επι-
βιώνουν και οι ιδέες με τις οποίες μεγάλωσαν, ιδέες που έχουν 
ριζώσει βαθιά στη συνείδηση και ανάμνηση των Ελλήνων πετα-
νιτών. Οι πράξεις των συγχωριανών μας «μιλούν», γιατί έχουν 
αξία. Η εξέλιξη τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο 
έχει προβάλλει το όνομα του χωριού μας έξω από τα όρια της 
περιοχής μας. Η «πετανίτικη συνείδηση» δεν μπορεί να αφε-
θεί στο κενό, αλλά οφείλουμε να συμβάλουμε στην αναγέννησή 
της. Είναι σήμερα αναγκαία η ανάφλεξη μιας σπίθας που θα 

ενώνει το τώρα με την παράδοση και 
τα έθιμά μας. Σε αυτήν την προοπτική 
μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά η νε-
ολαία μας που έρχεται πιο ταλαντού-
χα, αλλά, ταυτόχρονα και περισσότε-
ρο ξεστρατισμένη. Η χωρίς μέτρο και 
κριτική χρήση της τεχνολογίας έχει 
συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία μιας "υβριδικής" κοινωνί-
ας και μιας νεολαίας κλεισμένης στους τέσσερεις τοίχους. Ακόμη 
και στα χωριά λείπουν οι παρουσίες και οι φωνές των παιδιών 
από τους δρόμους και τις πλατείες, λείπουν τα χαμόγελα και τα 
παιχνίδια. Είναι ευθύνη μας να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας 
και να τους διδάξουμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του 
τόπου μας. Να τα φέρουμε πιο κοντά στη φύση, μαθαίνοντάς 
τους την τοπική ιστορία, όπως μας την μετέδωσαν οι γονείς και 
οι παππούδες μας, ώστε να χτίσουμε μια συνείδηση που θα 
αναμετρηθεί με τις απαιτήσεις του τώρα και του μέλλοντος. Πι-
στεύω ότι είναι δυνατό η πνευματική εξέλιξη να μην είναι απο-
τέλεσμα της οικονομικής αλλά το αντίστροφο. Ο τρόπος μπορεί 
να βρεθεί, όπου υπάρχει θέληση για ζωή. Το ερώτημα είναι: θα 
καταφέρουμε να πραγματώσουμε μια συνέχεια στην εξέλιξη της 
«ελληνικής πετανίτικης συνείδησης» βάζοντας τέρμα στην πο-
ρεία προς την κατιούσα; 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΏΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΏΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Περιφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, ΆρταΠεριφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα
Τηλ.: 26810-23010, email: info@entiposis.grΤηλ.: 26810-23010, email: info@entiposis.gr

www.entiposis.grwww.entiposis.gr

MEDICAL FOR LIFE AND HEALTHMEDICAL FOR LIFE AND HEALTH
Iωάννης Φιλίππου  Iωάννης Φιλίππου  

Στρ. Κατσιμήτρου 39, Άρτα 471 00Στρ. Κατσιμήτρου 39, Άρτα 471 00
Τηλ.: 2681-082274,  Τηλ.: 2681-082274,  

6972423430, 6907193010 6972423430, 6907193010 
email: fillippoumedical@gmail.comemail: fillippoumedical@gmail.com

Πέρασαν 2 χρόνια όπου λόγω της πανδημίας και των απαγορεύσεων ήμασταν 
μακριά από τον τόπο μας. Φέτος ήταν όλα όπως πριν.
Σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Πέτα διοργανώσαμε το ΜΕΓ. ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ το πρωί την αναβίωση του εθίμου των Πετανιτών «ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΠΟΤΙ».
Αγοράστηκαν 160 μπότια τα οποία μοιράστηκαν κυρίως στα παιδιά και όταν η 
καμπάνα του Άη Γιώργη χτύπησε χαρμόσυνα για την Πρώτη Ανάσταση δημιουρ-
γήθηκε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας μας 
δεκάδες παιδιά αλλά και μεγάλοι σπάσανε στην πλατεία τα μπότια.
Ακολούθησαν φιλέματα σε όλους με λουκούμια και αναψυκτικά.
Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε άλλη χρονιά. Το ραντεβού ανανεώθη-
κε για του χρόνου από όλους.
Το σπάσιμο του μπότι χάνεται στα βάθη των χρόνων στα έθιμα των Πετανιτών. 
Το μπότι αποτελούσε σημαντικό οικιακό σκεύος για κάθε σπίτι. Ήταν αυτό που 
μάζευε το νερό της ημέρας. Κάθε Μεγ. Σάββατο το πρωί οι πρόγονοί μας όταν 
χτυπούσε η καμπάνα για την πρώτη Ανάσταση σπάζανε το μπότι, κυρίως οι πιο 
ευκατάστατοι οικονομικά και οι φτωχότεροι κομμάτια από μπότια που είχαν ραγί-
σει ή σπάσει, για να ξορκίσουν τον θάνατο.
Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες για τη μεγάλη προσέλευση, θα συνεχίσουμε 
κάθε χρόνο να αναβιώνουμε το έθιμο των Πετανιτών.

Αναβιώσαμε το έθιμο "ΣΠΑΣΑΜΕ ΤΑ ΜΠΌΤΙΑ"
του Γιώργου Κακαριάρη
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Διόδια Πέτα-Άρτας, ΤΚ. 47100, Άρτα 
(στον κόμβο Άρτας-Τρικάλων)

Τηλ.: 26810 83900, 83970 
Fax: 26810 83950, Κιν.: 6972 677900 

Email: alexis.fita@yahoo.gr Πλατεία Πέτα Άρτας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΒΑΒΕΤΣΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΒΑΒΕΤΣΗ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Βαλτινών 42 
Αθήνα - Τ.Κ 11474

Τηλ/Fax: 210 64 64 884
Kιν.: 693 70 09 960

email: vavetsia@yahoo.gr

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

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

Την εβδομάδα από 9-13 Μαΐου 2022 το σχολείο μας, το 
Γυμνάσιο Πέτα, υποδέχθηκε τους εταίρους του στο πρό-

γραμμα Erasmus+ SWAP (Students against water and air 
pollution) από την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ουγγαρία. Τη 
Δευτέρα 9 Μαΐου ξεναγήσαμε τους φίλους μας στην πόλη 
μας και στη συνέχεια συναντηθήκαμε στο σχολείο μας και 
περιηγηθήκαμε στο Πέτα. 
Την Τρίτη 10 Μαΐου επισκεφθήκαμε το Εθνικό Πάρκο Βο-
ρείων Τζουμέρκων, το σπήλαιο της Ανεμότρυπας, και δοκι-
μάσαμε τις αντοχές μας στο μονοπάτι του Δάσους και του 
Νερού στην Πράμαντα. Πήραμε δείγματα νερού για ανάλυση 
και ζήσαμε μια αξέχαστη εμπειρία. 
Την Τετάρτη 11 Μαΐου σειρά είχε το Εθνικό Πάρκο υγροτόπων 
Αμβρακικού. Ξεκινήσαμε από το ΚΠΕ Κόπραινας, συνεχίσα-
με στην Κορωνησία όπου συνεχίσαμε την δειγματοληψία νε-
ρού από την θάλασσα και την λιμνοθάλασσα για ανάλυση 
και τελειώσαμε την ημέρα μας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης για τον 
Αμβρακικό στην Πρέβεζα.
Την Πέμπτη 12 Μαΐου οι μαθητές όλων των χωρών δημιούρ-
γησαν ψηφιακούς χάρτες με τα πάρκα όλων των χωρών του 
προγράμματος, παρακολούθησαν μια τηλεδιάσκεψη για τον 
οικοτουρισμό μέσω του προγράμματος The Tipping Point, 
δοκίμασαν τοπικά φαγητά φτιαγμένα από τους γονείς των 
μαθητών μας, ζωγράφισαν σε γυάλινες συσκευασίες προϊό-
ντων ανακυκλώνοντας έξυπνα και φυσικά πραγματοποίησαν 

μετρήσεις στο νερό του ποταμού της πόλης ολοκληρώνο-
ντας έτσι τον κύκλο των μετρήσεων (πηγές-πόλη-εκβολές). 

Την Παρασκευή 13/5/2022 τελευταία μέρα της επίσκεψης 
των εταίρων μας, επεξεργαστήκαμε τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων νερού, φτιάξαμε γραφήματα, δημιουργήσαμε 
ψηφιακά άλμπουμ με φωτογραφίες από την χλωρίδα και την 
πανίδα της περιοχής και αποχαιρετιστήκαμε με ένα υπέροχο 
πάρτυ στο σχολείο, πραγματική γιορτή της Ευρώπης. 

Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το Szeged της Ουγγαρίας 
τον Οκτώβριο του 2022. 

Γυμνάσιο Πέτα: Ανοίγει τις πόρτες του στην Ευρώπη



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ10

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

Νέα του Μορφωτικού Συλλόγου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
Το νέο Διοικητικό συμβούλιο του Μορφωτικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πέτα μετά τις εκλογές της 8ης Μαΐου, συγκροτήθηκε 
από τους:

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώτσης Κώστας του Δημητρίου
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακαριάρης Στάθης του Παναγιώτη
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σακκά Ελένη του Παναγιώτη
• ΤΑΜΙΑΣ: Φώτη Βαγγελίτσα του Θεοδώρου
• ΜΕΛΟΣ: Κατσάνος Νικόδημος του Ιωάννη
• ΜΕΛΟΣ: Παπαδάκου Εφη του Κων/νου
• ΜΕΛΟΣ: Μπίζας Γιώργος του Κων/νου

Μέσα σ’ αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, 
έχουμε την όρεξη και τη θέληση να προσπαθήσουμε έτσι ώστε 
ο Πολιτισμός στο Πέτα να μπορέσει να γίνει ξανά αυτό που 
ήταν.
Έχουμε τη διάθεση για δημιουργική συνεργασία με όλους 
τους Φορείς, Συλλόγους και ιδιώτες, για να συζητήσουμε κάθε 
πρόταση και ιδέα που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων του Συλλόγου και κατά συνέπεια στην πολιτιστική ανά-
πτυξη του χωριού μας.

Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού
Ξεκινώντας φέτος τη θητεία μας, μέσα σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα, έχουμε ήδη προγραμματίσει εκδηλώσεις για το καλο-
καίρι. Την εβδομάδα των Φιλελληνίων στο προαύλιο χώρο του 
Συλλόγου-Λαογραφικού Μουσείου θα γίνουν δύο εκδηλώσεις:
Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου το απόγευμα θα φιλοξενήσουμε έναν τα-
χυδακτυλουργό όπου με τα μαγικά του κόλπα θα προσφέρει 
κάτι εντελώς διαφορετικό και ξεχωριστό στους μικρούς μας φί-
λους, καθώς και έναν κλόουν που με τη χαρακτηριστική του 
εμφάνιση και με κωμικά παιχνίδια θα προσφέρει κι αυτός τη 
δική του διασκέδαση.
Την Τετάρτη 6 Ιουλίου το βραδάκι θα γίνει προβολή ταινίας-ντο-
κιμαντέρ «ο Άραχθος» του Βασίλη Γκανιάτσα. Μέσα από τη 

δύναμη της κινηματογραφικής τέχνης να γνωρίσουμε και να 
θαυμάσουμε το ποτάμι μας τον Άραχθο.
Την Παρασκευή 8 Ιουλίου στην πλατεία ο Σύλλογος θα πα-
ρουσιάσει τα χορευτικά του τμήματα με χορούς από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, και το τμήμα των ενηλίκων θα δώσει 
παράσταση, με χορούς από τη Μικρά Ασία αφιερωμένη στα 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Όταν θα γίνονται εκδηλώσεις στον προαύλιο χώρο του Συλλό-
γου, παράλληλα θα είναι ανοικτό και το Λαογραφικό Μουσείο 
για όσους θέλουν μια ιστορική αναδρομή από την τη ζωή στο 
χωριό μας σε παλαιότερες εποχές. Ο ιδρυτής και υπεύθυνος 
για τη συντήρησή του Λάκης Φώτης θα είναι εκεί για την ξενά-
γηση στον χώρο.
Για τον Ιούλιο έχουν προγραμματιστεί δυο μουσικές βραδιές 
με έντεχνη και ροκ μουσική, καθώς κι ένα μεγάλο γλέντι στην 
πλατεία με την παραδοσιακή δημοτική ορχήστρα του Βασίλη 
Γεραγόρη, την Παρασκευή 29 Ιουλίου. 
Τη Δευτέρα, 8 Αυγούστου, ο συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος 
θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Ραγιάς» στην αυλή του Μορ-
φωτικού Συλλόγου. Η εκδήλωση θα γίνει με τη συνεργασία της 
Αδελφότητας Πέτα. 
Επίσης για τον Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί προβολές 
ταινιών.
Θα είναι μεγάλη μας χαρά αλλά και βοήθεια να συμμετέχετε 
στις εκδηλώσεις μας!

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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Η Μάχη του Πέτα και  
ο Φιλελληνισμός  

(Δημοτικό Σχολείο Πέτα)
Δημήτρης Κυρούλης

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανά-
σταση και τη μάχη του Πέτα, η έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

του χωριού μας, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου της Στάθη Κα-
καριάρη, παρουσίασε μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη 
στον πολωνικό φιλελληνισμό. Ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο, αναβιώ-
νοντας στιγμές ιστορικές, γεμάτες συγκίνηση και υπερηφάνεια, στον 
προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Αξίζουν τα πιο θερμά συγχαρητήρια 
στα παιδιά του σχολείου μας για την αξιόλογη προσπάθειά τους και 
στον δάσκαλό τους για αυτό που δημιούργησαν. Μάλιστα, υπάρχει 
και σχετικό βίντεο στον ιστότοπο του YouTube, το οποίο μπορείτε να 
παρακολουθήσετε πληκτρολογώντας στην αναζήτηση «Η Μάχη του 
Πέτα και ο Φιλελληνισμός (Δημοτικό Σχολείο Πέτα)». Η εκδήλωση 
έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου, ο οποίος προσκάλεσε την πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία του τόπου μας, η οποία ήταν παρούσα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι παρόντες ήταν και διπλωματικοί αξιωματούχοι της 
Πολωνίας. Η εκδήλωση έκλεισε με τα παιδιά να κρατάνε τις σημαίες 
των δύο χωρών, υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου της Πολωνίας 
και ψάλνοντας τον Εθνικό μας Ύμνο.

Τα Νέα του Πέτα

Δεοντολογία δημοσιεύσεων - 
Απόφαση Δ.Σ. Αδελφότητας 

Πέτα

Λύσεις σταυρόλεξου «Τα καλοκαιρινά μας μπάνια στο Πέτα»

Η Αδελφότητα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα 
της εφημερίδας «Τα Νέα του Πέτα» και παρά τις 

κατά καιρούς οικονομικές αντιξοότητες προσπαθεί να 
είναι συνεπής στην έκδοσή της. Μάλιστα, εδώ και καιρό 
έχει αυξήσει τον αριθμό των σελίδων από 12 σε 16. Το 
γεγονός αυτό δηλώνει το ενδιαφέρον των αναγνωστών 
μας που εμπλουτίζουν την εφημερίδα με κείμενά τους 
και πληροφορίες. Επίσης, το Δ.Σ. της Αδελφότητας φρο-
ντίζει και για τη διανομή της εφημερίδας στο Πέτα, την 
Αθήνα και αλλού.
Τα κείμενα που αποστέλλονται στα Νέα του Πέτα είναι 
ευπρόσδεκτα. Συχνά, μάλιστα, παροτρύνουμε τους ανα-
γνώστες μας να τροφοδοτούν την εφημερίδα με κείμενά 
τους. Εν τούτοις, οφείλουμε όλοι μας να φροντίζουμε 
ώστε τα κείμενα να είναι σύντομα και περιεκτικά. Μας 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα κείμενα που σχετίζονται με κά-
ποιο τρόπο με το χωριό. Αλλά και τα γενικότερα κείμενα 
όταν αποτυπώνουν προβληματισμούς της επικαιρότη-
τας (π.χ. θέματα υγείας, εθνικά, γενικότερα κοινωνικά 
που επηρεάζουν τη μικρή κοινωνία του χωριού). 
Συχνά προτρέπουμε τις δημοτικές παρατάξεις και τους 
συμβούλους του Δήμου να μας ενημερώνουν με τις από-
ψεις τους για θέματα της κοινότητας. Βέβαια, οφείλουμε 
όλοι μας να προσμετρούμε τους περιορισμούς της εφη-
μερίδας που απευθυνόμαστε, καθώς και το κοινό που 
ξεφυλλίζει την εφημερίδα. Σε περιπτώσεις πολύ εκτενών 
κειμένων, θα ενημερώνονται οι αποστολείς για περιορι-
σμό τους και τελικά η συντακτική επιτροπή θα διευθετεί 
το θέμα κατά την κρίση της. 
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ΝΕΌ ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌ
ΣΤΌΝ Α.Ό. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΈΑ

Πραγματοποιήθηκαν στις 15/6/2022 οι εκλογές για την ανάδει-
ξη νέου Δ.Σ. στον Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ. Η σύσταση του 
νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικάκης Χριστόφορος
Αντιπρόεδρος: Κακαριάρης Ευστάθιος
Γεν. Γραμματέας: Μπίζας Χρυσόστομος
Ταμίας: Μοσχονά Άννα
Έφορος Υλικού: Τσούρης Γεώργιος
Υπεύθυνος Ακαδημιών:  Pedro da Silva και Καρανάτσης 

Γεώργιος

Σε δήλωσή τους τα νέα μέλη της διοίκησης ανέφεραν τα εξής: 
«Στόχος του νέου Δ.Σ. είναι η υγιής λειτουργία, η σταθερότητα 
και η πρόοδος της ομάδας μας. Στο δύσκολο έργο που ανα-
λαμβάνουμε θα θέλαμε αρωγούς όλους τους απανταχού Πε-
τανίτες.»
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχεται ολόψυχα καλή δύναμη και 
πολλές επιτυχίες στο νέο Δ.Σ. της ιστορικής μας ομάδας. Θα 
σταθούμε, όπως κάνουμε πάντα, δίπλα στη δύσκολη προσπά-
θειά τους ενισχύοντας με όποιο μέσο μπορούμε.
Καλούμε όλους τους Πετανίτες να βοηθήσουν την ΑΟΦ έτσι 
ώστε να χαιρόμαστε με τις επιτυχίες της.

Από τις ακαδημίες της ομάδας των Φιλελλήνων. 

3ο τουρνουά Μπάσκετ Πετανιτών

Οι κερκίδες γέμισαν, το ίδιο και το κοινωνικό 
παντοπωλείο του Άη Γιώργη!

Οι νέες και νέοι του χωριού ένωσαν τις δυ-
νάμεις τους τόσο για την ενίσχυση του κοι-
νωνικού παντοπωλείου της ενορίας μας, 
όσο και για την ανάδειξη του χωριού σε 
έναν τόπο πολιτισμού και αθλητισμού! 

Με την υποστήριξη των κοινωνικών φο-
ρέων του χωριού, με μοναδικό εφόδιο την 
αγάπη τους για το χωριό και το μεράκι για 
τον πολιτισμό, διοργάνωσαν τη Μεγάλη Πα-
ρασκευή το μεσημέρι, μετά από σχεδόν 3 
χρόνια, το 3ο τουρνουά 3on3 μπάσκετ στο 
Γυμνάσιο του χωριού και ανανεώνουν το ρα-
ντεβού τους για τον Αύγουστο! 

Η Αδελφότητα στήριξε την προσπάθεια αυτή για ακόμα μια φορά χορηγώντας κύπελλο και ανα-
μνηστικά μετάλλια για όλους τους συμμετέχοντες, τα οποία μάλιστα φέρουν στην πίσω όψη τους 
το μνημείο στην παλιά του μορφή, ένεκα της συμπλήρωσης των 200 ετών από τη μάχη του Πέτα!

Η Αδελφότητα θα είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την ανάπτυξη 
μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης, τον αθλητισμό και παράλληλα την προβολή του χωριού μας 
στο νομό!

Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων.

Το κύπελο, προσφορά της Αδελφότητας.
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τα 200 χρόνια  

από τη Μάχη του Πέτα

Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών  
& την αντικατάσταση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σε συνεργασία με το Υπουργείο παιδείας και την Εταιρία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, 
εν όψη της επετείου για τα 200 χρόνια από τη μάχη του Πέτα, διοργανώνουν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο: «2022: 
200 χρόνια από τη Μάχη του Πέτα οι φιλέλληνες νέοι της Ευρώπης μάχονται για να στηρίξουν τις κοινές αξίες της Ευρώπης στην 
Ελλάδα».

Πρόκειται για πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από την θεωρητική και πρακτική 
εκπαίδευση-ενημέρωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρώτη φάση του έργου με τίτλο "Συμμαχία 
Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστι-
κών και την αντικατάσταση της χρήσης των 
πλαστικών μιας χρήσης", ολοκληρώθηκε με 
την επίσκεψη στα δημοτικά μας σχολεία και την 
παρουσίαση δράσεων για το πώς μπορούν οι 
μαθητές να βοηθήσουν το περιβάλλον, μέσω 
της ανακύκλωσης.
Σε δεύτερη φάση, στις 3 Ιουνίου θα πραγμα-
τοποιηθεί επίσκεψη των παιδιών σε διάφορες 
περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά όπου θα 
συμμετάσχουν σε δράσεις καθαρισμού.
Το Φθινόπωρο θα ακολουθήσει η ενημέρωση 
των μαθητών σε γυμνάσια και λύκεια.

Επιστολή της Αδελφότητας Πέτα προς 
τη Δήμαρχο και το Δ.Σ. του Δήμου

Επικίνδυνες είσοδοι-Να δοθεί άμεσα 
λύση («Νέα του Πέτα», φ. 201)

Ηνέα ιστοσελίδα του Δήμου ενώ αισθητικά είναι καλύτερη 
από την προηγούμενη, στο λειτουργικό μέρος παρουσιά-

ζει προβλήματα. Για παράδειγμα είναι δύσκολη η αναζήτηση 
χρήσιμων πληροφοριών. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν παραλεί-
ψεις σε σχέση με την προηγούμενη μορφή: οι εφημερίδες των 
τοπικών συλλογικοτήτων δεν εμφανίζονται στη νέα ιστοσελίδα. 
Η Αδελφότητα Πέτα επισημαίνει με επιστολή της προς τη διοί-
κηση του Δήμου το έλλειμμα αυτό.

Επιστολή της Αδελφότητας Πέτα 
Κυρία Δήμαρχε, κυρίες/κύριοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Διαπιστώσαμε ότι στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δήμου δεν 
υπάρχει πρόβλεψη για ανάρτηση της εφημερίδας της Αδελφό-
τητας Πέτα «Τα Νέα του Πέτα». Υπενθυμίζουμε ότι στην πα-
λαιότερη μορφή της ιστοσελίδας, εφημερίδες συλλογικοτήτων 
του Δήμου ήταν αναρτημένες σε μορφή pdf. Μάλιστα υπήρχε 
αρχείο των εφημερίδων που διευκόλυνε τους αναγνώστες να 
αναζητούν πληροφορίες.
Κρίνουμε ότι, η προβολή των εφημερίδων μη-κερδοσκοπικών 
συλλογικοτήτων του Δήμου συμβάλει στην ενημέρωση των δη-
μοτών και στην ανταλλαγή απόψεων, που αποτελούν σημα-
ντικές παραμέτρους της δημοκρατικής λειτουργίας της τοπικής 
κοινωνίας.
Πιστεύουμε ότι θα αξιολογήσετε ως σημαντική την αναγκαιότη-
τα προβολής των απόψεων των συλλόγων του Δήμου και θα 
φροντίσετε ώστε να αποκατασταθεί το έλλειμα που επισημαί-
νεται εδώ. 

Με τιμή
Το ΔΣ της Αδελφότητας Πέτα

Καμία ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για τις δύο επικίν-
δυνες εισόδους του χωριού. Εν τούτοις το πρόβλημα παρα-
μένει μαζί με τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος.
Όμως σημειώνουμε: «αποφασίσαμε σε κάθε φύλλο της 
εφημερίδας, να υπενθυμίζουμε την υποχρέωση του Δήμου 
να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, κάνοντας τα αναγκαία δι-
αβήματα προς την Περιφέρεια και όπου αλλού χρειαστεί. Οι 
πετανίτες θα συναινέσουν και σε δυναμικούς τρόπους δια-
τύπωσης του αιτήματος, όπως, για παράδειγμα, ο συμβο-
λικός ολιγόλεπτος αποκλεισμός της οδού Άρτας-Τρικάλων 
κ.ά.»

Να δοθεί λύση με τις εισόδους, πριν θρηνήσουμε θύματα
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Η καμπάνα του χωριού χτύπησε πένθιμα. –Ποιος 
πέθανε, ρωτήσαμε; Η απάντηση ήρθε από το δι-
πλανό τραπέζι:
Ο Μήτσιος Σερβετάς! Ξαναρωτήσαμε με απορία. 
Ποιός; -Ο Μήτσιος Γιωργούλας!
Στο τραπέζι έπεσε βουβαμάρα. Έφυγε από τη ζωή 
ένας ξεχωριστός άνθρωπος που πάλεψε και αυτο-
δημιουργήθηκε.
Ποιος ήταν ο Μήτσιος Γιωργούλας; Παιδί του μπάρ-
μπα Γιώργου. –Πόσα μέλη είχε η οικογένειά του; Πού να κάτσεις 
να μετρήσεις…!!! Στα δεκαπέντε του χρόνια έφυγε ο Μήτσιος από 
το σπίτι, πήγε σε εταιρείες δημοσίων έργων για να μάθει κάποια 
τέχνη, πίσω του δεν υπήρχε αγροτικός κλήρος. Αφού πέρασε πολ-
λά, πήγε υπάλληλος στο σιδηροπωλείο του Βαφιά στην Άρτα. Τα 
χρόνια περνούσαν και ο Μήτσιος εξελισσόταν σε μια καλολαδωμένη 
εργατομηχανή. Απο το πρωί πήγαινε στην Άρτα με τα πόδια γιατί 
δεν υπήρχε συγκοινωνία. ‘Όταν σχόλαγε από το μαγαζί ασχολού-
νταν με τα υδραυλικά. Πολλές φορές τη νύχτα ασχολούνταν και σαν 
ηλεκτρολόγος. Δηλαδή, δουλειά από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα! 
Κούραση για τον Μήτσιο δεν υπήρχε. Με το χαμόγελο πάντα στα 
χείλη, είχε έναν καλό λόγο για όλους. Με την καλημέρα, γειά σου 
ομορφόπαιδο, γειά σου κούκλα, γειά σου ομορφοκόριτσο. Όταν κα-
θόταν στο καφενείο, σου φώναζε, έλα να πάρεις καφέ! Δίκαια στο 
Πέτα, ήταν απ’ τους ξεχωριστούς ανθρώπους, όλοι τον αγαπούσα-
με! Πέρα από το φόρτο εργασίας, έδινε αγωνιστικό παρόν στους 
αγώνες του λαού μας. Ιδρυτικό μέλος του Ελαιοκομικού Συνεταιρι-
σμού, του Αγροτικού Συλλόγου, του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων, 

των αγώνων για να σταματήσει η ανθρώπινη εκμετάλλευση.
Τα χρόνια περνούσαν και ήρθε και ο μεγάλος έρωτας με τη 
Βγενούλα! Κάποιος έπρεπε να πάει προξενιό στον μπάρ-
μπα Κώστα Οικονόμου, τον πατέρα της Βγενούλας. 
Όταν πήγανε στον μπάρμπα Κώστα, αγρίεψε…
-Φύγε, που θα δώσω εγώ την κόρη μου στο παιδί του Γιωρ-
γούλα! Αυτή ήταν η τακτική του μπάρμπα Κώστα σε όλους 
τους γαμπρούς! Πέρασε καιρός, αφού είδε ότι το παιδί του 
Γιωργούλα προόδευε, έδωσε την Βγενούλα! Ο Μήτσιος και 

η Βγενούλα μεγαλουργήσανε, αφού και η Βγενούλα ήταν εργατική, 
αρχόντισσα, ικανή νοικοκυρά!
Έφυγε ένας ξεχωριστός άνθρωπος,ο οποίος μας κέρδισε όλους με 
την καλοσύνη του,την εργατικότητά του,την τιμιότητά του,την αγάπη 
του και το χαμόγελό του!
Θερμά συλληπητήρια στη γυναίκα του Βγενούλα,στα παιδιά του και 
στα εγγόνια του!

Η στράτα σου να είναι ανθόσπαρτη,
με όμορφα λουλούδια,
ο Μήτσιος δε θέλει δάκρυα,
μα γλέντια και τραγούδια! 
Τέτοιους ανθρώπους στη ζωή, 
δύσκολα συναντάμε!

Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΑΙΩΝΙΑ. ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΒΓΕΝΟΥΛΑ ΣΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΜΕ! ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΜΗ-
ΤΣΙΟ, ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ! 

Ό ΜΗΤΣΙΌΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ (ΓΙΩΡΓΌΥΛΑΣ) ΕΦΥΓΕ!
του Βασίλη Αγγέλη

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΌΥΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΌΥ
Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ

Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ μας αείμνηστος ΣΠΥ-
ΡΟΣ ΛΑΓΟΣ, που έφυγε απ’ τη ζωή στις 
25 Μαρτίου 2022, από Κορωνοϊό, ήταν ο 
τελευταίος από τα πέντε παιδιά του Κων-
σταντίνου Λαγού. Πρώτος ο Χρήστος (Κί-
τσος), ο Μήτσος, ο Γιάννης, ο Χαρίλαος και 
ο Σπύρος. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ (Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο) και ήταν διευθυντικό 
στέλεχος στην Τράπεζα Ελλάδας, απ’ όπου 
συνταξιοδοτήθηκε. Παντρεύτηκε τη συγχω-
ριανή μας Λαμπρινή Τρύφ. Μπακατσέλου κι 
έχουν δύο παιδιά, διδάκτορες ξένων Πανε-
πιστημίων.
Ο Σπύρος ήταν μέλος Ορειβατικού Συλλό-
γου κι έκανε κείμενα περιβάλλοντος για την 
εφημερίδα μας «Τα Νέα του Πέτα», που τα 
χαρακτηρίζει η εδραιωμένη θέση και η γνώ-
ση του πάνω στο θέμα αυτό. Ζητούσε από 
τον αείμνηστο πρ. Δήμαρχο Πέτα Βασίλη 
Βαβέτση, περισσότερο ενδιαφέρον για την 
«Κορακοφωλιά» και χρησιμοποιούσε στα 
κείμενά του τ’ όνομά μου. Με τον Σπύρο εί-
χαμε διαφορά ηλικίας εννέα χρόνια και άλ-
λες παρέες. Όμως, όταν το 1990, η Ανθή Ιω. 
Παπαβασιλείου, σύζυγος του αείμνηστου 
Δημάρχου Άρτας, εκδότη και δημοσιογρά-
φου, πολλών εφημερίδων, μου χάρισε το 
πολύτιμο Αρχείο του, βρήκα πολλά κείμενα 
στις εφημερίδες «Ελεύθερο Λόγος» (1931-

1959), «Ηπειρωτικόν Βήμα» (1928-1931), 
«Άραχθος» (1927-28), «Ηπειρωτική Ηχώ» 
(1923) κ.ά., που μιλούσαν για τους αγώνες 
των Πετανιτών της εποχής εκείνης και τη 
δημιουργική πορεία του χωριού μας. Από 
το Αρχείο αυτό έβγαλα πολλές φωτοτυπί-
ες και έδωσα στον ίδιο για να γνωρίσει τον 
Πρόεδρο (πατέρα του) του «Συνεταιρισμού 
Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών 
Πέτα», Κωνσταντίνο Λαγό και Γραμματέ-
ας ήταν ο Γιάννης Κώτσης (Δάσκαλος), 
που μοιράστηκαν τα κτήματα στους συγ-
χωριανούς μας. Όταν τον εφοδίασα με τα 
πολλά κείμενα, απ’ το 1926, στον Τοπικό 
Τύπο της Άρτας, μιλούσαμε στο τηλέφωνο 
συχνά-πυκνά και συναντιόμαστε για καφέ. 
Στο Καφενείο που σύχναζαν οι Πετανίτες 
κάθε Σάββατο από τα Ιλίσσια δεν κατέβαινε 
τακτικά. Τον συναντούσα στις εκδηλώσεις 
των Πετανιτών στην Καλλιθέα και στις εκ-
δηλώσεις του Συνδέσμου Αρτινών που είχε 
φίλους. Από το 2009, του έστελνα «ΤΙΜΗΣ 
ΕΝΕΚΕΝ» το περιοδικό «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» που εκδίδω. Εκεί έβλεπε τις 
εκδηλώσεις της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟ-
ΓΟΤΕΧΝΩΝ και ερχόταν σ’ αυτές, που και 
που, και εμφαίνεται στις φωτογραφίες με τη 
δερμάτινη τραγιάσκα του, γιατί τις κάναμε 
τις εκδηλώσεις, κάθε 15 μέρες, στην αίθου-

σα του Πολιτιστικού Κέντρου της Τράπεζας 
Ελλάδας (Σίνα 16) που ήταν του Σωματείου 
της Τράπεζας κι εκείνος μέλος της.
Σμίγαμε αραιά και που, τα Σάββατα, με την 
«Αρτινή Παρέα» που ήταν οι καλλίφωνοι 
της Άρτας και ο Σπύρος να είναι ο καλλι-
κέλαδος!... Αυτοί ήταν: Ο τ. πρόεδρος της 
«Πανηπειρωτικής», Καθηγητής Χειρουρ-
γικής Κώστας Αλεξίου, ο στρατηγός ε.α. 
Νίκος Κρεμπούνης, ο δικηγόρος-ποιητής 
Νίκος Ρίγγας, ο Γιώργος Χαλκιάς, ο Λάκης 
Χαρακλιάς κ.ά., στα «τσιπουράδικα» της 
Εξαρχείων και γίνονταν μια μυσταγωγία 
Μουσικής και Λόγου μέχρι αργά το βράδυ. 
Πέρασαν τα χρόνια και ο Κορωνοϊός μας 
έκλεισε στα καβούκια μας.
Μόνο από το τηλέφωνο μαθαίνουμε ο ένας 
για τον άλλο. Έτσι, λοιπόν, δύο μέρες πριν, 
ο Σπύρος κάλεσε το τηλέφωνο του σπι-
τιού μου, δεν ήμουν και η σύζυγός μου τον 
παρέπεμψε να με πάρει στο Γραφείο μου. 
Μιλήσαμε αρκετά περί Πέτα και κατοίκων, 
καινούργιες προοπτικές. Δεν έμαθα για τη 
θανή του, παρά από την εφημερίδα «Τα Νέα 
του Πέτα». Ο Θεός να τον αναπάψει. Θερ-
μά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Λαμπρινή 
και τα παιδιά του. Θα τον θυμόμαστε όσο 
ζούμε...

του Λευτέρη Τζόκα

Κοινωνικά
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Συνδρομές

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι και την 30-06-2022)

ΑΠΕΒΙΏΣΑΝ
• ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 

ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 63

• ΤΗΝ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΜΠΙΖΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 66

• ΣΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΕΡΒΕΤΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 88

• ΣΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΕΤΩΝ 76

• ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΝΙΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΤΩΝ 
70

• ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΓΟΥΛΑ 
ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 85

• ΣΤΙΣ 15 ΜΑΐΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΤΩΝ 77

• ΣΤΙΣ 16 ΜΑΐΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΕΤΩΝ 92

• ΣΤΙΣ 19 ΜΑΐΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 84

• ΣΤΙΣ 31 ΜΑΐΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΜΠΙΖΑ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 86
• ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΜΠΙΖΑ 

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΕΤΩΝ 82
• ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 

ΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
ΕΤΩΝ 91 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• ΣΤΙΣ 20 ΜΑΐΟΥ 2022 Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΟΛΓΑ ΤΣΙΡΩΝΗ 
ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΑΓΟΡΑΚΙ. 

• Η ΕΦΗ ΖΩΗ (ΚΟΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
ΣΕΡΒΕΤΑ) ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ 
ΔΙΔΥΜΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΣΤΙΣ 17-1-2022

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• ΣΤΙΣ 15 ΜΑΐΟΥ 2022 Ο ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ Η 
ΠΑΓΩΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ.

• ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 Ο ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ Η ΦΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΆΝΝΑ.

• ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 Ο ΑΓΟΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

• ΤΗΝ 1η ΜΑΐΟΥ 2022 Ο ΓΕΩΡΓΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑΝΤΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΚΑΙ Ο NEIL ALFRED BATTRICK ΒΑΠΤΙΣΑΝ 
ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ 
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ-ΑΛΦΡΕΝΤ

• ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 Η ΝΤΙΒΕΡΗ 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΣΒΕΣΤΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

• ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 Η ΓΟΥΛΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΙΕΡΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗ

ΓΑΜΌΙ
• ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 Η ΝΤΙΒΕΡΗ 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΣΒΕΣΤΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

• ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΑΙ Ο ΞΥΘΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

• ΤΗΝ 1 ΜΑΐΟΥ 2022 Ο ΒΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ 
Η ΖΩΗ ΔΕΡΒΙΛΗ

1. ΛΑΛΟΥ ΒΑΝΑ 20,00 €
2. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 20,00 €
3. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €
4. ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,00 €
5. ΒΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 25,00 €
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00 €
7. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00 €
8. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 36,00 €

9. ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 33,00 €

ΑΠO ΜΠΛΟΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΖΕΡΒΑ
1. ΦΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00 €
2. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15,00 €
3. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15,00 €
4. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15,00 €
5. ΦΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 30,00 €
6. ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €

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

ΧΌΡΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΔΡΌΜΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

• ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTRACOM FOODS 220,00 € 
ΧΟΡΗΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

• ΝΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 25,00 €  
ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΠΟΤΙ»

• ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΟΥΝΙΑ 

• ΖΩΗ ΣΕΡΒΕΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 30,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΑ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 

• ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

• ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 20,00 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ16

Φωτογραφήματα Δημοτικό Σχολείο Πέτα. Φωτογραφίες αποφοίτησης  
το σχολικό έτος 2021-2022.


