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Στο φύλλο αυτό μπορείτε να διαβάσετε:

Μ ε τη συμμετοχή του Πρέσβη της Πολωνίας στην Ελ-
λάδα, κ. Artur Lompart και βασικό ομιλητή τον κ. Κων-

σταντίνο Βελέντζα, πρόεδρο της Εταιρίας για τον Ελληνισμό 
και τον Φιλελληνισμό, πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές 
εκδηλώσεις για τη μάχη του Πέτα. 
Η συνεισφορά της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελ-
ληνισμό (ΕΕΦ) στη διοργάνωση της τελετής, που έγινε 
σε συνεργασία με το Δήμο Ν. Σκουφά, ήταν σημαντική. Η 
ΕΕΦ, εκτός του κεντρικού ομιλητή, συμμετείχε με τιμητικό 
άγημα 10 αναβιωτών Φιλελλήνων με παραδοσιακές στολές 
της εποχής (φωτογραφία). 
Επίσης η ΕΕΦ φρόντισε για τη συμμετοχή της χορωδί-
ας της Δρέσδης, την οποία είχε διευθύνει τον 19ο αιώνα 
ο Γερμανός Φιλέλληνας Elster (Έλστερ), ο αρχίατρος του 
Τάγματος των Φιλελλήνων που πολέμησε στο Πέτα στον 
οποίο οφείλουμε και τα απομνημονεύματα από τη δράση 

του Τάγματος των Φιλελλήνων και μια εκτενή αναφορά στη 
μάχη του Πέτα (φωτογραφία). Να σημειώσουμε ότι Έλστερ 
ήταν και ταλαντούχος μουσικός και εξελίχθηκε σε διάσημο 
συνθέτη και καθηγητή μουσικής. Γι’ αυτό τον λόγο και προ-
κειμένου να συμβάλουν καλλιτεχνικά στον εορτασμό της 
επετείου, ήρθαν στην Ελλάδα 25 παλαίμαχοι της περίφη-
μης Χορωδίας Kreuzchor της Δρέσδης, η οποία ιδρύθηκε 
το 1216 και τη διηύθυναν φημισμένοι μουσουργοί, όπως ο 
Ρόμπερτ Σούμαν και ο Ρίχαρντ Βάγκνερ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε με το βρα-
βείο Λόρδος Βύρων της ΕΕΦ ο Paul Graf von Normann-
Ehrenfels, απόγονος του μεγάλου Φιλέλληνα Στρατηγού 
Νόρμαν, του αρχηγού του Ελληνικού Τακτικού στρατού στη 
μάχη του Πέτα.
Σημαντική, επίσης, ήταν η συνεισφορά στην εκδήλωση του 
Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου Πέτα.

Με μεγαλοπρέπεια τιμήθηκαν  
τα 200 χρόνια από τη μάχη στο Πέτα

Παραδοσιακές στολές του Τάγματος των Φιλελλήνων Η χορωδία της Δρέσδης

• Το σταυρόλεξο του Πέτα  
(του Χρ. Κοντογεωργίου),  
σελ. 3

• «Με τη γλώσσα μιας φωτογραφίας»  
του Τρύφωνα Σερβετά, σελ. 6

• Κείμενο για την Εκκλησία του Πέτα, σελ. 7

• Νέα του Μορφωτικού Συλλόγου, σελ. 8
• Αθλητικά Νέα, σελ. 9
• Βιβλιοπαρουσιάσεις

▪  Ο Γιάννης Καλπούζος παρουσιάζει  
το νέο του βιβλίο, σελ. 2

▪  Το νέο βιβλίο της Σοφίας Χρήσταινας, σελ. 4

▪  Αναφορά στο ποιητικό έργο  
του Λευτέρη Τζόκα, σελ. 4

• Τις σταθερές στήλες: 
▪  Τα Εν Δήμω, σελ. 5
▪  Κοινωνικά σελ. 11. 
▪  Φωτογραφήματα, σελ. 12
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Π ρώτη μέρα στο Δημοτικό του Πέτα. 
Δεκατέσσερα είναι τα «πρωτάκια» 

σε σύνολο 68 μαθητών και μαθητριών. 

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

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

Εξαιρετικός ο Γιάννης Καλπούζος

Ήταν η πρώτη εκδήλωση με συμ-
μετοχή της Αδελφότητας μετά την 

εμφάνιση του κορονοϊού στο χωριό και 
είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας το 
Γιάννη Καλπούζο.
Ο συγγραφέας παρουσίασε το τελευ-
ταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Ραγιάς. 
Μέρες και νύχτες 1821». Εξαιρετική, 
όπως πάντα, η γραφή του και η ικανό-
τητά του να μεταπλάθει τα πραγματολο-
γικά στοιχεία που βασίζει τη μυθιστορία 
του σε ένα μαγευτικό ταξίδι μαζί με τους 
καθημερινούς αγωνιστές της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. 
Σαγηνευτικός και ο προφορικός λόγος 
του Γιάννη Καλπούζου. Χαίρεσαι να τον 
ακούς! Σε μαγνητίζει αμέσως και σε ει-
σάγει περίτεχνα στην ατμόσφαιρα του έργου του.
Μας τίμησε αρκετές φορές ο Γιάννης Καλπούζος και κάθε φορά η παρουσίασή του 
είναι μοναδική εμπειρία. Τον ευχαριστούμε!
Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην παρουσίαση και μετά την παρουσίαση ο συγγρα-
φέας υπέγραψε βιβλία του. 
Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα και 
της Αδελφότητας Πέτα. 

Πρώτη μέρα!
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Σταυρόλεξο  Πέτα του Χρήστου Κοντογιώργου

Χωριά της Άρτας
Ο τόπος του καθενός, είναι ο πιο ωραίος..! Για εμάς είναι το Πέτα!
Όμως, γύρω από το χωριό μας, απλώνονται πολλά, όμορφα, ιστορικά, μαρτυρικά και ξεχωριστά χωριά. Ας γνωρίσουμε κάποια από 
αυτά και ας τα επισκεφτούμε.
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ΧΩΡΙΑ ΑΡΤΑΣ

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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1) Το βορειότερο χωριό της Άρτας
5) Μαρτυρικό χωριό
6) Η ελληνική «πρωτεύουσα του νερού»
9) Εκεί γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης

11) Λέγεται και Φιλοθέη 
13) Μας συνδέει το αστικό
15) Και Άνω και Κάτω και Πέρα
18) Τη λένε διαμάντι της Άρτας
19) Κωμόπολη δίπλα στον Άραχθο

ΚΑΘΕΤΑ
2) Αγναντεύουν τα Τζουμέρκα
3) Λεγόταν Κουμτζάδες
4) Μεγάλη η χάρη της…
7) Όλα τ’ άστρα βλέπεις εκεί
8) Και καταρράκτες, και λουτρά Καπετάνιου έχει

10) Το καταπράσινο «μυστικό» χωριό
12) Μεγάλο καμποχώρι
14) Κωμόπολη της Άρτας
16) Μεγάλο το πανηγύρι της Αγίας Κυριακής εκεί
17) Φωτίζει απέναντί μας
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Ο ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ 

«Ο ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου της συγχωριανής μας Σοφίας  
Χρήσταινας, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του Πρόκειται 2022.
Πρόκειται για ένα πεζογράφημα διαλόγων. Η Σοφία και ο γάτος της ο Κέβιν, ζουν μαζί 
την ζωή τους και μιλάνε για αυτές.
Η συγγραφέας που αγαπάει τις γάτες, ψάχνει να βρει γατί αυτό το ζώο συζεί αρμονικά 
αιώνες με συγγραφείς και ποιητές, σε όλο τον κόσμο και έχουν γραφτεί τόσα βιβλία 
και αναφορές.
Η γάτα είναι μια έμπνευση από μόνη της, Η ανεξαρτησία της γοητεύει την συγγραφέα, 
η οποία ξεκινά την κουβέντα μαζί της αποκαλύπτοντας και ανακαλύπτοντας.
Ένα μικρό στοχαστικό βιβλίο-ομολογία για την ύπαρξη των ανθρώπων μα και των 
ζώων.
Το βιβλίο βραβεύτηκε με έπαινο στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό διαγωνισμό ‘Μιχαή-
λας Αβέρωφ 2022’,των Ελλήνων Λογοτεχνών και της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Η διάθεση του βιβλίου γίνεται από την ιδία την συγγραφέα, με επικοινωνία στο μειλ 
της Sofiax-1@hotmail.com ή στο προφίλ της στο facebook Σοφία Χρήσταινα.
Το βιβλίο θα διατίθεται και από την Αδελφότητα Πέτα στην τιμή των 9€ και μέρος των 
εσόδων θα δίνεται για ενίσχυση του κοινωνικού έργου της Αδελφότητας. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας της Αδελφότητας: 6937136555 – Γιώργος Κακαριάρης, 6976134558 – Δημήτρης 
Κυρούλης & 6975993144 – Κωνσταντίνα Κακαριάρη.

Το νέο βιβλίο της Σοφίας Χρήσταινας

Στο Ποιητικό Έργο του συγχωριανού μας Λευτέρη 
Τζόκα, το οποίο μελετά σε ειδικό δοκίμιο ο εξαί-
ρετος καθηγητής και συγγραφέας Χαρίσης Γιάκης, 

περιλαμβάνεται και η Συλλογή Ποιημάτων του με τίτλο 
“Στα στενορύμνια του Χωριού μου’’.
Το ποιητικό αυτό έργο του Λευτέρη, είναι ένας ύμνος 
στην ιδιαίτερη πατρίδα μας και μια νοσταλγία για τον 
τόπο των παιδικών μας χρόνων. Γράφει με ιδιαίτερη ευ-
αισθησία για το ιστορικό Χωριό μας:
“Κάτω κοιτώ την εκκλησιά, τ’ Αϊ Γιώργη Καβαλάρη,
Που στο γιορτάσι η λεβεντιά δόξα παλιά έχει πάρει
Κι όπως πηδάει στο τσάμικο, κι όπως χτυπάει το χώμα,
Ήταν το Πέτα ηρωικό και ζει, το λέει ακόμα…”
Και αλλού σημειώνει με νοσταλγία:
“Τον τόπο μου νοστάλγησα, γυρεύω ν’ αγκαλιάσω”
Αλλά και στο ποίημα “Αδέλφια” δείχνει την απέραντη 
αγάπη και ζεστασιά για τους συγχωριανούς, τους παιδι-
κούς φίλους και συγγενείς:
“Αδέλφια μου καταδικά, φιλώ τα μέτωπά σας
Κοντά σας όταν βρίσκομαι πως νιώθω τη χαρά σας,
ν’ απλώνεται σε πέλαγα, το σπίτι να φωτίζει
το λόγο μας να κυβερνά, να τον αρωματίζει.”

Και στο ίδιο ποίημα συνεχίζει:
“Υπάκουα και γκαρδιακά κοντά στα γονικά μας
Ξαναγινόμαστε παιδιά, κι όλα είναι δικά μας’’
Αν και γράφτηκαν πριν από αρκετά χρόνια “Τα στενορύ-
μνια του Χωριού μου” είναι σήμερα όσο ποτέ επίκαιρα, 
τώρα που το Χωριό μας (και όχι μόνο) διώχνει τα παιδιά 
του, ερημώνει και γίνεται η Ιθάκη της καρδιάς μας.

"ΣΤΑ ΣΤΕΝΟΡΥΜΝΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ"
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΖΟΚΑ

Παρουσιάζει ο Άγγελος Παπασπύρου
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

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

Αρδευτικό έργο Πέτα-Κομποτίου-1

Αρδευτικό έργο Πέτα-Κομποτίου-2

Χρήσιμες πληροφορίες από την 
ιστοσελίδα του Δήμου 

Ν. Σκουφά
Μαθήματα καλαθοσφαίρισης

ΗΠεριφερειακή Ενότητα Άρτας θα πραγματοποιήσει μα-
θήματα εκμάθησης καλαθοσφαίρισης σε παιδιά ηλι-

κίας 5-17 ετών που θα υλοποιήσει ο Αθλητικός Σύλλογος 
ΑΕ Δόξας – Πύρρου Άρτας σε συνεργασία με τους Κοινω-
νικούς Εταίρους-Δήμος Αρταίων –Δήμος Νικολάου Σκου-
φά- Δήμος Γ. Καραϊσκάκη και Δήμος Κ. Τζουμέρκων. 
Εγγραφές θα γίνονται από την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 
έως την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 στο e-mail του Συλλό-
γου doxaartasbc@yahoo.com και στα τηλέφωνα 6956703141, 
6974416461, 6951818510.

Εκμάθηση παραδοσιακών χορών

ΗΠεριφερειακή Ενότητα Άρτας, θα πραγματοποιήσει μα-
θήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών σε παιδιά ηλι-

κίας 5-12 ετών και σε γυναίκες που θα υλοποιήσει ο Μουσι-
κοφιλολογικός Σύλλογος Άρτης ο Σκουφάς σε συνεργασία με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους-Δήμος Αρταίων –Δήμος Νικολάου 
Σκουφά- Δήμος Γ. Καραϊσκάκη και Δήμος Κ. Τζουμέρκων.

Εγγραφές θα γίνονται από την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 έως 
την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου 
«Σκουφάς» (οδός Αποκαύκου 1 –Πλατεία Σκουφά) και ώρες 
09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681022795.

Καμία ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για 
τις δύο επικίνδυνες εισόδους του χωριού. 
Εν τούτοις το πρόβλημα παραμένει μαζί με 
τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. Επιπλέ-
ον, κατολισθήσεις στα πρανή του δρόμου 
Άρτας-Τρικάλων κάνουν επικίνδυνη τη διέ-
λευση, ακόμη και τους θερινούς μήνες που 
δεν έχουμε βροχές. Το καλοκαίρι είχαμε ένα 
τέτοιο περιστατικό, ευτυχώς χωρίς ατύχημα. 
Όσο το πρόβλημα των επικίνδυνων εισόδων 
παραμένει άλυτο, θα επαναλαμβάνουμε επί-

μονα σε κάθε φύλλο της εφημερίδας το επό-
μενο απόσπασμα: 
«Αποφασίσαμε σε κάθε φύλλο της εφημερί-
δας, να υπενθυμίζουμε την υποχρέωση του 
Δήμου να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, 
κάνοντας τα αναγκαία διαβήματα προς την 
Περιφέρεια και όπου αλλού χρειαστεί. Οι πε-
τανίτες θα συναινέσουν και σε δυναμικούς 
τρόπους διατύπωσης του αιτήματος, όπως, 
για παράδειγμα, ο συμβολικός ολιγόλεπτος 
αποκλεισμός της οδού Άρτας-Τρικάλων κ.ά.»

Στο Δημαρχείο του Δήμου μας συναντήθηκαν την 12η Ιουλί-
ου η δήμαρχος Ροζίνα Βαβέτση με τον υφυπουργό Αγρο-

τικής Ανάπτυξης κ. Στύλιο και υπηρεσιακούς παράγοντες του 
υπουργείου. 
Η θεματολογία της συζήτησης περιλάμβανε και την πορεία του 
αρδευτικού Πέτα-Κομποτίου. Το συγκεκριμένο έργο κέρδισε 
επάξια τον τίτλο του «Γεφυριού της Άρτας», αφού η έναρξη 
υλοποίησής του χάνεται στο βάθος του χρόνου! 
Στο δελτίο τύπου του Δήμου Ν. Σκουφά δεν δίνονται πληρο-
φορίες για το αίτημα των πετανιτών να αρδεύεται ο κάμπος, 
καθώς και τμήματα του ημιορεινού όγκου που ανήκουν στα δι-
οικητικά όρια του παλαιού Δήμου Πέτα. 
Ελπίζουμε η δήμαρχος να μετέφερε το αίτημα με τη δέουσα 
έμφαση.

Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας του Φωτεινού, που 
είχε την καλοσύνη να μας διαβιβάσει ο σύλλογός τους, δια-

βάσαμε με ενδιαφέρον άρθρο για το αρδευτικό Πέτα-Κομποτίου 
του Ευστάθιου Γιαννούλη που υπογράφει ως πρώην δήμαρχος 
και «πολιτευτής» (;). ¨Όψιμο το ενδιαφέρον του πρώην Δημάρ-
χου και πολιτευτή για το συγκεκριμένο έργο, αφού στη μακρο-
χρόνια θητεία του στο Δήμο Ν. Σκουφά δεν έδειξε και ιδιαίτερο 
ζήλο για την προώθηση του έργου. Το ενδιαφέρον του με χαρα-
κτηριστική μονομέρεια συγκεντρωνόταν στην κατασκευή φράγ-
ματος για αρδευτική χρήση στην περιοχή Κομποτίου. 

Κ. Ζαχάρος

Να δοθεί λύση με τις εισόδους, πριν θρηνήσουμε θύματα

Παιδική χαρά!

Το μόνιμο αίτημα των 
συγχωριανών μας για 

παιδική χαρά, βρήκε επιτέλους 
ανταπόκριση από τη δημοτική 
αρχή. Όπως επίσης και το 
αίτημα να επιτρέπεται η 
διέλευση οχημάτων από την 
πλατεία τις πρωινές ώρες. 
Επιτέλους!

Παιδική χαρά στην πλατεία!

mailto:doxaartasbc@yahoo.com
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Πάει καιρός που μια παλιά φωτογραφία 
του 1922 έπεσε τυχαία στα χέρια μας. 

Εικονίζει το Γιάννη Πάνου του Μιχάλη που 
υπηρετούσε τότε αστυνομικός στην Ασφά-
λεια των Αθηνών. Γόνος Ιστορικής γενιάς 
του Πέτα που μέλη της πήραν μέρος στην 
επανάσταση του ’21, με αρχηγό το Νίκο 
Μόστρα. 

Η φωτογραφία παραπέμπει συνειρμικά 
σε χαώδεις καταστάσεις της Ελληνικής 
Ιστορίας και κυρίως στην τραγωδία της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής, που τα εκατό 
χρόνια, γιορτάζουμε φέτος. Σημαντικό εί-
ναι για την εικόνα, αυτό που αποδίδεται σε 
κινέζικη έκφραση: «Μια εικόνα αξίζει όσο 
χίλιες λέξεις». Η εικόνα δεν αποτυπώνει 
μόνο την επιφάνεια της φωτογραφίας, έχει 
βάθος με «μνήμη» που καταχωρούνται 
προσωπικά βιώματα και προφορικά Ιστο-
ρικά στοιχεία…

Το οπτικό ερέθισμα της φωτογραφίας ξε-
διπλώνει μπροστά μας την πιο θυελλώδη 
περίοδο της Ιστορίας μας που υπηρέτησε 
και βίωσε ο εικονιζόμενος αστυνομικός.

Δεκαετία 1920: Μια εποχή που χυμούσε 
στους δρόμους η φτώχεια, η πείνα, όλη η 
πληγωμένη ζωή. Πολιτικές αστοχίες, ακυ-
βερνησίες, εθνικοί διχασμοί, Μικρασιατική 
Καταστροφή. Διαλύθηκε η χώρα. Χάθηκε 
κάθε ίχνος τιμιότητας. Μόνη απαντοχή κι 
ελπίδα η πρόσθετη, έκτακτη αστυνόμευση.

Οι φερέλπιδες νέοι του Πέτα, με τα νόμι-
μα προσόντα, τα παιδιά της ψάθας και της 
φτώχειας, άδραξαν την ευκαιρία. Έφυγαν 
για την Αθήνα την πόλη των πολιτισμών 
και της Ιστορίας, να γίνουν «αστυνόμοι». 
Αλλιώς, ωστόσο τα περίμεναν κι αλλιώς 
τα βρήκαν… Αντιμαχόμενες παρατάξεις, με 
«ένοπλα τάγματα», τραυμάτιζαν πρωτεύ-
ουσα και τοπικές κοινωνίες. Επεμβάσεις 
του στρατού, νεκροί και τραυματίες. Δίκη 
Καζαντζάκη και Γληνού, «για διάδοση ανα-
τρεπτικών ιδεών». Απόπειρες δολοφονίας 
Βενιζέλου. Αστυνομικοί θύτες και θύματα. 
Καταδίκες και απολύσεις αστυνομικών. Ο 
διδάκτορας Πάγκαλος φυλακίζεται στην 
Κέρκυρα. Άλλοι θριαμβολογούσαν κι άλλοι 
μοιρολογούσαν!!

Μικρασιατική Καταστροφή: Επιτάφιος 
θρήνος του Ελληνισμού. Θηριωδίες Κεμα-
λικών, αποτέφρωση της Σμύρνης, Εθνική 
συμφορά, εκατόμβες νεκρών και χιλιάδες 
τραυματίες. Στο βωμό θυσίας και οι Πετα-
νίτες μαχητές: Νίκος Φούζας, στρατιώτης, 
Δημήτρης Μπίζας, λοχίας, Νίκος Μασίνας, 
ανθυπασπιστής. Αιωνία τους η μνήμη!!! 

Προσφυγικό: Ξεριζωμένοι Έλληνες, 
πλημμύρισαν τη χώρα. Χαμός! Να χάνει η 
μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα! Νέοι 
διχασμοί, εμφύλιος σπαραγμός. «Φτω-
χολογιά τον πόνο σου»! Αμαυρώθηκε η 
άσπιλος Ιστορία μας! Αγώνες ποτισμένοι 
με αίμα! 

Άνοιξαν οι φυλακές και γέμισε η χώρα 
βαρυποινίτες, κλέφτες, λωποδύτες, χασι-
κλήδες, ληστές. Ένας αλλόκοτος κοινωνι-
κός αχταραμάς. Πεινασμένοι, σελέμηδες, 
τρακαδόροι, πορτοφολάδες.

Τρομακτικές οι εμπειρίες των Πετανι-
τών αστυνομικών. Βίωσαν την κόλαση πο-
λιτικών και κοινωνικών αντιθέσεων, κινδύ-
νεψε η θέση και η ζωή τους. Προσηλωμένοι 
στο καθήκον βγήκαν άτρωτοι κι αλώβητοι, 
διατήρησαν την ηθική τους ακεραιότητα. 
Στάθηκαν αρωγοί στο λαό, βοήθησαν τη 
δημόσια Ασφάλεια, τη δημόσια τάξη της 
χώρας. Επάξια συνταξιοδοτήθηκαν με μια 
αγκαλιά γαλόνια οι: Μιχάλης Λιαροκάπης, 
Θεόδωρος Ματάτσης, Γεώργιος Βαρδώνης, 
επιτελικός αξιωματικός, τιμημένος από το 
Γενικό Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμε-
ων για την Εθνική Αντίσταση, Πάνος Καρα-
μπάς , απαγχονίστηκε από γερμανούς.

Στη Σμύρνη υπηρέτησε τέσσερα χρόνια 
στρατοχωροφύλακας ο Νίκος Σερβετάς του 
Σπύρου. Σώος και αβλαβής από τις σφαγές 
των κεμαλικών και τσέτηδων, ενώ του φτε-
ρωτού θεού το βέλος τον βρήκε μεσ’ το κού-
τελο! Καψούρης από «νταλκά» για κάποια 
όμορφη σμυρνιά, επέστρεψε στο Πέτα με 
έντονα ερωτικά σκιρτήματα.

Τραγουδούσε και χόρευε κάθε βράδυ 
στα καφενεία το ίδιο σμυρνιώτικο τραγούδι: 
«Σάλα, σάλα μεσ’ στη σάλα, τα μιλήσαμε, θα 
με πάρεις, θα σε πάρω συμφωνήσαμε». Οι 
καλαμπουρτζήδες χωριανοί καλοπροαίρετα 
και σκωπτικά του κόλλησαν το παρατσούκλι: 
«Σάλας, Σαλαέβρας, Σαλαγιέβρας»!

Για τον Γιάννη Πάνου τι να πούμε;! Μετά 
από πολλά χρόνια, με ευδόκιμη υπηρεσία 
στην Αθήνα, μετακινήθηκε στην Κέρκυρα 
που παρουσίαζε έξαρση εγκληματικότητας. 
Καταδιώκοντας ληστές και λαθρεμπόρους 
στον ορεινό όγκο του νησιού, έπεσε με το 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο σε γκρεμό και τραυ-
ματίστηκε σοβαρά. Μετά από περίθαλψη κι 
αποθεραπεία, πήρε εξάμηνη αναρρωτική 
άδεια, με την εντολή να ιχνηλατεί τις κινήσεις 
«του δικού μας» ληστή «Πέτρου Κατσάνου» 
που λημέριαζε στο Πέτα και λυμαίνονταν 
την Ήπειρο «παίζοντας» τον προστάτη των 
φτωχών, ταπεινών κι αδύνατων, παριστάνο-
ντας δηλαδή τον «Ρομπέν των Δασών»! 

Τελικά ο κύριος Γιάννης, ο ιδανικός αστυ-
νομικός της Αθήνας και της Κέρκυρας, σαν 
αετός, με σπασμένα φτερά καταλήγει στη 
φωλιά του, εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, στο Πέτα, 
στην Ψάθα, με μικρή αναπηρική σύνταξη, με 
γερές πατερίτσες και χωρίς… γαλόνια! Όλα 
του πήγαν κακά, ψυχρά, στραβά, κι … ανά-
ποδα! Αργότερα οργάνωσε τη ζωή του. Πα-
ντρεύτηκε κι ευτύχησε να γίνει καλός οικογε-
νειάρχης με μια υπέροχη οικογένεια. 

Δεκαετία 1950: Ήταν η εποχή που τα παι-
διά της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου 
παίζαμε συνήθως τα παιγνίδια «Πετροπόλε-
μος» και «Κλέφτες κι Αστυνόμοι», ίσως για 
να εκτονωθούμε από τη βία, το μίσος και το 
φόβο που είχαμε απορροφήσει. Ο κύριος 
Γιάννης, ο καλός μας άγγελος, μας καμάρω-
νε και μας προστάτευε, με το βλέμμα και με 
τα λόγια του. «Να παίζετε φιλικά, ήρεμα κι 
αγαπημένα. Μη θυμώνετε, μη μαλώνετε… 
Ο νευρικός αστυνομικός μπορεί να κάνει 

κακό κατά λάθος… Μπορεί να σκοτώσει, ή 
να τον σκοτώσουν». Μιλούσε με την εμπει-
ρία του. Σοφές παραινέσεις και βαθιά παι-
δευτικός λόγος…

Στο καφενείο, στη μικρή βουλή του χω-
ριού, με ξεχωριστό χάρισμα αφήγησης 
διηγούνταν συγκλονιστικές ιστορίες της 
δεκαετίας 1920. Συνάρπαζε τους απλούς 
καφενόβιους, που μας λείπουν σήμερα.

Μακάρι, Μπαρμπαγιάννη, συμπαθέ-
στατε καλοσυνάτε άνθρωπε, ευσυνείδητε 
αστυνομικέ! Άμποτες, στα εκατό χρόνια της 
μνήμης στα θύματα, τα παθήματα, να μας 
γίνουν μαθήματα!...

Γιάννης Πάνου του Μιχάλη, αστυνομικός στην 
Ασφάλεια των Αθηνών το 1922. Φινέτσα με 

εντυπωσιακή, σοβαρή γοητεία και κομψότητα. 
Μοδάτο κουστούμι, σκαρπινάτο μυτερό μποτίνι 
και κλακ κρατημένο με τακτ ευγενικά κι ανάλα-

φρα στο χέρι και στο πόδι!

Γιάννης Πάνου (δεξιά) και Θεόδωρος  
Ματάτσης, συμμαθητές, φίλοι και συνάδελφοι 
αστυνομικοί στην Αθήνα, 1920-1924. Φινέτσα, 
κάλλος, νιάτα, ομορφιά, μπόι και κορμοστασιά.

Με τη γλώσσα μιας φωτογραφίας
του Τρύφωνα Σερβετά
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παστεί από μια άστοχη κατά την άποψή 
μου παρέμβαση, που έγινε φαντάζομαι 
με απόφαση της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής. Η κατασκευή δηλ. ενός παρεκ-
κλησιού κάλυψε ουσιαστικά την πύλη 
αυτή του Ναού. Έτσι η Εκκλησία φαίνεται 
ακρωτηριασμένη και τούτο γιατί κάθε μνη-
μειακός χώρος πρέπει να διασώζεται και 
να διατηρείται ανέπαφος τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά. Εξάλλου το παρεκ-
κλήσι θα μπορούσε να κατασκευαστεί σε 
άλλο σημείο της εδαφικής εκκλησιαστικής 
έκτασης.
Αλλά αν υποθέσουμε ότι η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή εκτίμησε ότι η επέμβαση αυτή 
δεν προσβάλει την λαϊκή αρχιτεκτονική 
του Ιερού χώρου, η Εφορία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Άρτας την ενέκρινε και με 
πιο επιχείρημα;

Οκαθηγητής και λαογράφος Κίτσος 
Α. Μακρής μελετώντας την εξέλιξη 

της λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής και 
αναζητώντας τις ρίζες των λαϊκών τεχνι-
τών σε όλη την Ελλάδα, έφθασε κάποτε 
και στο Πέτα. Σκοπός της επίσκεψής του 
στο Χωριό μας ήταν η μελέτη της λαϊκής 
αρχιτεκτονικής στο κτιριακό συγκρότημα 
της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γιατί ο 
Ιερός Ναός του Πέτα δεν είναι μόνο θρη-
σκευτικό κέντρο, αλλά ένας μνημειακός 
χώρος που συνδέεται με την πολιτιστική 
μας κληρονομιά και με την ιστορία της ιδι-
αίτερης πατρίδας μας. Μετά την επίσκεψή 
του αυτή, ο Κίτσος Μακρής, που θεωρεί-
ται πυλώνας της Ελληνικής Λαογραφίας, 
έγραψε ένα κείμενο στην Εφημερίδα ‘’το 
Βήμα’’ στις 23-4-1978. Στο άρθρο αυτό 
εκτός των άλλων αναφορών για την Εκ-
κλησία, παρατηρεί ιδι-
αίτερα τη βορινή πόρτα 
του Ναού και μελετά τις 
λιθανάγλυφες επιγρα-
φές και τις παραστά-
σεις με το περίφημο 
‘’Δεμένο λιοντάρι’’ της 
Εκκλησίας. Αναφέρει 
λοιπόν ότι η παράστα-
ση του δεμένου λιοντα-
ριού είναι σκαλισμένη 
το 1851 από τον τεχνίτη 
Γεώργιο Κ. Αποστόλου. 
Τέτοιες παραστάσεις 
σπάνια συναντάμε στο 
Ελλαδικό χώρο. Σημα-

σία όμως έχει ο συμβολισμός της παρά-
στασης αυτής. Κατά το Λαογράφο Μακρή 
το λιοντάρι ποτέ δεν αλυσοδέθηκε και στις 
λαϊκές παραδόσεις το θεριό αυτό είναι συ-
νυφασμένο με το δράκοντα που στερεί 
τους ανθρώπους από πολλά αγαθά και 
τους αφαιρεί ακόμα και τη ζωή. Το κυπα-
ρίσσι συνδέεται με το θάνατο γιατί ήταν το 
δέντρο των νεκροταφείων. Γι αυτό και οι 
εκφράσεις: ‘’είναι για τα κυπαρίσσια’’ δηλ. 
είναι ετοιμοθάνατος ή‘’ είναι στα κυπαρίσ-
σια’’ δηλ. έχει πεθάνει. Το αλυσόδεμα του 
λιονταριού στο κυπαρίσσι, όπως φαίνεται 
στην παράσταση της βορινής Πύλης της 
Εκκλησίας, συμβολίζει την αποτροπή του 
πρόωρου θανάτου. Το θεριό δηλαδή εμπο-
δίζεται να αφαιρέσει το αγαθό της ζωής.
Αυτή η βορινή πόρτα με τα λιθανάγλυφα 
και τις επιγραφές έχει κλειστεί και έχει σκε-

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

Εκκλησία Πέτα Ο Λαογράφος Κίτσος Μακρής  
με το Γιώργο Σεφέρη, Βόλος 1964

Μια άστοχη παρέμβαση
Στη βορεινή πόρτα της Εκκλησίας

του Άγγελου Παπασπύρου
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Νέα του Μορφωτικού Συλλόγου
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτα διοργάνωσε με με-
γάλη επιτυχία μετά τα χρόνια του κορονοιού εκδηλώσεις στο 
χωριό.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν:
• Την 22 Ιουνίου συναυλία με τον Νικο Μπαλτζωη και τον Πα-

ναγιώτη Δημητρούλα
• Την 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο των Φιλελληνίων και σε συνερ-

γασία με τον Δήμο, παράσταση κλόουν και μάγου στην αυλή 
του Συλλόγου

• Την 6 Ιουλίου προβολή του ντοκιμαντέρ ΑΡΑΧΘΟΣ του συ-
ντοπίτη μας Βασίλη Γκανιάτσα

• Την 8 Ιουλίου συμμετο-
χή των χορευτικών  του 
συλλόγου στη Δημοτική 
Βραδιά στην πλατεία του χωριού

• Την 20 Ιουλίου μουσική βραδιά με τον Δημήτρη Ντζουβάρα 
και την ορχήστρα του

• Την 29 Ιουλίου βραδιά με δημοτικά τραγούδια με το συγκρό-
τημα του Βασίλη Γεραγόρη στην πλατεία του χωριού.

• Ο σύλλογος συμμετείχε στο 4ο τουρνουά μπάσκετ που δι-
οργάνωσαν νέοι του Πέτα στο Γυμνάσιο

•  Σε συνεργασία με την Αδελφότητα 
Πέτα  διοργανώθηκε βιβλιοπαρουσία-
ση με καλεσμένο το Γιάννη Καλπούζο 
που παρουσίασε το βιβλίο του «Ραγιάς

•  Την 14 Σεπτεμβρίου έγινε βιβλιοπα-
ρουσίαση του βιβλίου ΜΗΧΑΝΑΝΘΡΩ-
ΠΟΙ του Γιάννη Σιδεράκη.

Ο σύλλογος ευχαριστεί όσους παρευρέθη-
καν στις εκδηλώσεις μας, τα καταστήματα 
που μας στήριξαν στην προσπάθεια μας 
και τους πολλούς εθελοντές που έτρεξαν 
να μας βοηθήσουν.Το παιδικό χορευτικό του συλλόγου

Γήπεδο Πέτα. Αθλήματα στα πλαίσια των 
Φιλελληνίων με μεγάλη συμμετοχή παιδιών 

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 

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
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Πρωταθλήτρια ομάδα Ελ-
λάδας 2022 στην κατηγο-
ρία Νέων γυναικών είναι η 
ομάδα του συλλόγου ΙΡΙΔΑ 
στην οποία συμμετέχει και 
η συγχωριανή μας Βασιλική 
Μπίζα του Λάμπρου.
Η μικρή Πετανίτισσα ξεχω-
ρίζει τα τελευταία χρόνια 
στο άθλημα της ξιφασκίας 
και αποτελεί ένα από τα 
ανερχόμενα ταλέντα της ξι-
φασκίας στην Ελλάδα.
Το Δ.Σ. του συλλόγου εκ-
φράζει τα θερμά του συγ-
χαρητήρια στη Βασιλική 
Μπίζα.
Τέτοιες επιτυχίες είναι χαρά 
και τιμή για το χωριό μας.

Καλοκαιρινό Τουρνουά Μπάσκετ

Όταν πριν 3 χρόνια, μια παρέα νέων 
παιδιών βρισκόταν για καφέ στο μνη-
μείο του χωριού και «έπεσε» η ιδέα να 
διοργανωθεί ένα τουρνουά μπάσκετ. 
Δύσκολα κανείς θα φανταζόταν ότι θα 
γέμιζαν από κόσμο οι κερκίδες του αύ-
λειου χώρου του Γυμνασίου!
Στο καλοκαιρινό τουρνουά, το οποίο 
διεξήχθη 5,6 & 8 Αυγούστου 2022, δε 
γέμισαν μόνο οι κερκίδες, αλλά και το 
κοινωνικό παντοπωλείο της ενορίας 
μας. Ο φιλάνθρωπος σκοπός αυτής της 
διοργάνωσης είναι μια πρωτοβουλία 
νέων παιδιών του Πέτα, οι οποίοι απο-
δεικνύουν ότι αυτός ο τόπος έχει παρόν 
και μέλλον σε θέματα αθλητισμού και 
πολιτισμού!
Οι 16 συμμετοχές σε αυτό το τουρνουά 
ξεπέρασαν όχι μόνο τα όρια του χω-
ριού, αλλά και του νομού, αφού ομά-
δες από την Πρέβεζα και τα Γιάννενα, 
ήρθαν στο Πέτα και εντυπωσιάστηκαν, 
τόσο από τις ομορφιές του χωριού μας, 
αλλά και από την οργάνωση. Την Κυ-
ριακή, τελευταία μέρα του τουρνουά, 
τη δική τους ξεχωριστή νότα έδωσαν 
τα Κρόταλ-Άρτα, με το δικό τους παλ-
μό, αλλά και η σχολή χορού Arta Dance 
Academy, που παρουσίασε ένα μο-

ναδικό θέαμα, ξεσηκώνοντας το κοινό 
που παρακολουθούσε. 
Στη μεγάλη αυτή επιτυχία δε θα μπο-
ρούσαν να λείπουν οι κοινωνικοί φο-
ρείς του χωριού και η Δημοτική Αρχή. 
Πιο συγκεκριμένα, η Αδελφότητα Πέτα, 
ο Α.Ο. Φιλέλληνες Πέτα και ο Μορφω-
τικός & Πολιτιστικός Σύλλογος μαζί με 
τον Δήμο Νικολάου Σκουφά και τον 
Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, συ-
νέβαλαν τα μέγιστα προκειμένου η εκ-
δήλωση να στεφθεί με απόλυτη επιτυ-
χία. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι 
ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι στην κα-
λύτερή του κατάσταση, ωστόσο υπάρ-
χει η δέσμευση από την κα δήμαρχο ότι 
στο επόμενο διάστημα ο τάπητας του 

γηπέδου θα αντικατασταθεί, ώστε να εί-
μαστε έτοιμοι στην επόμενη εκδήλωσή 
μας.
Εκ μέρους της Αδελφότητας θερμές ευ-
χαριστίες σε επιχειρηματίες και ιδιώτες 
του χωριού που αγκάλιασαν και ενίσχυ-
σαν αυτήν την προσπάθεια.
Τέλος, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια 
στα παιδιά του χωριού που με μοναδικό 
εφόδιο την αγάπη τους για το χωριό και 
τον πολιτισμό αφιερώνουν προσωπικό 
χρόνο, κάποιοι απ› αυτούς και χρήμα, 
προκειμένου να φέρουν εις πέρας την 
εκδήλωση. Χωρίς αυτά τα παιδιά τίπο-
τα δε θα ήταν το ίδιο. Στο παρόν και το 
μέλλον του τόπου μας!
Ραντεβού το Πάσχα!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η Βασιλική Μπίζα με τα τρόπαια της 
νίκης! 

του Δημήτρη Κυρούλη

Το νέο Δ.Σ. της ιστορικής μας ομάδας κυκλο-
φόρησε τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνι-
στική περίοδο 2022-23. Η τιμή τους είναι 20 €. 
Καλούμε όλους να βοηθήσουν αγοράζοντάς τα 
και δίνοντας δύναμη στην ομάδα μας.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας για ακόμη μια χρονιά 
θα ενισχύσει οικονομικά την ΑΟΦ αγοράζοντας 
εισιτήρια διαρκείας.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  
ΤΗΣ Α.Ο. ΦΙΛEΛΛΗΝΕΣ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 
ΣΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΖΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
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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

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

• ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021 120,00 €

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
Εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

• ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΕΓΓΟΝΗ ΘΩΜΑ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)  
2Η ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

• ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗ 

• ΒΗΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΟΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ), ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

• ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(ΚΟΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ), 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 
Ο.Π.Α.

• ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 
ΛΑΡΙΣΑ

• ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΕΚΠΑ 

• ΜΟΥΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΟΡΗ ΤΗΣ 
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ), 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΚΥΡΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

• ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΤΡΑ

Η Αδελφότητα εύχεται στους εισαχθέντες καλή συνέχεια στις σπουδές τους.
Σημείωση των Νέων του Πέτα: Ο τρόπος κοινοποίησης των εισαχθέντων δυσκολεύει 
την καταγραφή τους. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στις διευθύνσεις της Αδελφότη-
τας. Επίσης, οι ονομασίες των Τμημάτων να δίνονται σωστά. 

Μουσικός

Διπλωματούχος Πιάνου 
Μαθήματα Πιάνου και Αρμονίου 
Καθηγήτρια Απολλώνιου Ωδείου

Μενάνδρου 29, Περιστέρι

Τ.: 210 5727351, κιν.: 6973 558 823

Μαίρη Μ. Θεοδωράκη

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - 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

Χορευτική Ομάδα  
της Αδελφότητας

Η νεολαία της Αδελφότητας πρό-

κειται να προχωρήσει στη συγκρό-

τηση ομάδας παραδοσιακών χο-

ρών. 

Η πρωτοβουλία ανήκει σε νέους 

που έχουν θητεύσει σε χορευτικές 

ομάδες.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος 

μπορεί να δηλώνεται στην Κων-

σταντίνα Κακαριάρη στο τηλ. 

6975993144. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε 
πετανίτες και φίλους μας όλων 
των ηλικιών. 
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Συνδρομές

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι και τον Σεπτέμβριο)

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
• ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΤΩΝ 94 
• ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΤΩΝ 86

• ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Η ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 90

• ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Η ΓΡΟΥΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 95

• ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 
ΕΤΩΝ 78

• ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Η ΜΠΙΖΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 82

• ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 82

• ΣΤΙΣ 12  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Η ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ  
ΕΤΩΝ 86

• ΣΤΙΣ 18  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΦΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 85

• ΣΤΙΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΤΩΝ 76

• ΣΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 90

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• ΤΗΝ 10ΗΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 Ο ΒΑΒΕΤΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΙΛΙΟΥΓΚΙΝΑ ΟΛΓΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΟΛΙΒΕΡ

• ΤΗΝ 15ΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022  
Ο ΚΥΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ Η 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ 
ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΤΗΝ 21ΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 Ο 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ  
Η ΑΓΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

• ΤΗΝ 10ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Ο ΔΗΜΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΖΟΥΓΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΜΟΙ 
• Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

(ΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) 
& Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 
ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 20/8/2022 ΣΤΟ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.

• ΣΤΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Η ΑΛΕΞΗ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

• ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Η ΜΠΙΖΑ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΡΑΓΚΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Η ΖΟΥΓΛΗ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1. ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00 €

2. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

3. ΦΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00 €

4. ΠΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑ 20,00 €

5. ΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 20,00 €

6. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €
7. ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 30,00 €
8. ΑΠO ΜΠΛΟΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΖΕΡΒΑ 

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25,00 €
9. ΑΠΟ ΜΠΛΟΚ ΒΙΡΝΑ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ 

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
• Στη μνήμη των γονέων τους Σπύρου και Τούλας 

Παπασπύρου τα παιδιά τους Λάμπρος και Ευγενία 
πρόσφεραν στην Αδελφότητα 30 ευρώ.

• Στη μνήμη του συζύγου της Βαγγέλη Κοκκινάκη, (πεθερός 
του Λάμπρου Παπασπύρου και τακτικός αναγνώστης και 
συνδρομητής της Εφημερίδας μας) η σύζυγός του Ελένη 
πρόσφερε στην Αδελφότητα 20 ευρώ.

• ΜΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΘΕΙΑΣ ΤΗΣ  
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣΤΕΛΟΥ 43,00 €

• ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΩΡΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 50,00 €

• ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΣ  
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 100,00 €

• ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΠΥΡΟΥ  
& ΤΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 30,00 €

• ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΠΕΘΕΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ  
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  
ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 20,00 €

Πολύβιος 
Παπασπύρου

Πέθανε στις 6-8-22 στην Αθήνα σε 
ηλικία 91 ετών. Ο Πολύβιος ήταν δι-
ακεκριμένος δικηγόρος στο Πειραιά 
και υπήρξε ο πρώτος νομικός σύμ-
βουλος της Αδελφότητας και συντά-
κτης του πρώτου καταστατικού της 
το οποίο παρουσίασε στην πρώτη 
Γενική Συνέλευση το 1973.

Χρήστος Ζάχος (1942-2022)
Ο Χρήστος Ζάχος γεννήθηκε στη Νεράιδα Τρικάλων, απ’ όπου και η κα-
ταγωγή του πατέρα του Κων. Ζάχου. Μητέρα του ήταν η Όλγα Ζαχάρου 
από το Πέτα Άρτας. Τα παιδικά και εφηβικά χρόνια ήταν δύσκολα, σε 
εποχές μέσα στον πόλεμο και ύστερα στον εμφύλιο. Η οικογένειά του, 

περίπου μετά την πόλεμο, εγκαταστάθηκε στο Θεοτοκιό. Αποφοίτησε από την ΑΣΟΕΕ δουλεύο-
ντας για να σπουδάσει και στην συνέχεια εργάστηκε σαν Λογιστής στην Αθήνα μέχρι τη σύνταξή 
του. Έφυγε από τη ζωή στις 5/8/2022 ύστερα από σύντομη πλην άνιση μάχη με τον ανίκητο 
εχθρό. Άφησε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του που ζουν στην Αθήνα.
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Φωτογραφήματα

Ο θρυλικός τερματοφύλακας της ομάδας “Αετός’’ Άρτας, και 
αργότερα της “Αναγέννησης’’, συγχωριανός μας Βαγγέλης 
Μπακατσέλος αποθεώνεται από τους φιλάθλους μετά από 
συγκλονιστικό αγώνα με την άλλη δυνατή τότε ομάδα της 

Άρτας τον “Παναμβρακικό’’. Ο αγώνας αυτός, στο τέλος της 
10ετίας του 50, έμεινε στην ποδοσφαιρική ιστορία της πόλης 
ως ο πιο συγκλονιστικός γιατί ο Βαγγέλης αντιμετώπισε τον 
Παναμβρακικό σχεδόν μόνος του και κράτησε τη νίκη με 1-0 
της ομάδας του. Να σημειώσουμε ότι ο Βαγγέλης κλήθηκε 

την ίδια περίοδο και στην Εθνική Νέων.

Στην πλατεία του Πέτα στη 10ετία του 50. Η παρέα γύρω από τα γνωστά τραπεζάκια της εποχής. Από αριστερά: Μήτσος Κακαριάρης, Γιώργος Βάσιος, Κώστας Μπακατσέλος, Φανάκης Μπούσης, Άγγελος Παπασπύρου, Κώστας Μουσαβερές και Κώστας Φιλίππου.

Θεατρική παράσταση στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, από 
τη θεατρική Ομάδα του Α.Ο. Φιλέλληνες Πέτα, τη 10ετία του 50. Η 

Ευτυχία Παπασπύρου-Μπακατσέλου παρουσιάζει το έργο.

Αυτοσχέδια κατασκήνωση των προσκόπων Πέτα στη θέση 

Κατσούλη στο Μακρυνόρος τα ξέγνοιαστα χρόνια της 

10ετίας του 50. Από αριστερά: Γιώργος Σερβετάς, Κώστας 

Αναγνωστάκης, Γιώργος Βάσιος, Άγγελος Παπασπύρου, 

Κώστας Μουσαβερές, Κώστας Φιλίππου, Βασίλης Σερβετάς 

και Λάκης Παπασπύρου.

Το χτίσιμο της Αγροτολέσχης έγινε από τα μέλη της με εθελοντική 
εργασία και αποτελεί για το χωριό μας σπάνια συλλογική 

προσφορά. Οι αίθουσες αποτέλεσαν την εποχή εκείνη κέντρο 
πολιτισμού, εκθέσεων, διαλέξεων και ψυχαγωγίας. Σήμερα το 
χωριό έχει ανάγκη από μια σύγχρονη αίθουσα πολιτιστικών, 

μορφωτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, όπως πολλές 
φορές διαπιστώθηκε και επισημάνθηκε.


