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ΣΚΈΨΈΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΈΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Η ΠΛΑΤΕΊΑ ΤΟΥ ΧΩΡΊΟΥ  
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ  

ΤΩΝ ΠΕΡΊΟΡΊΣΤΊΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Π ιανόταν η καρδιά σου να βλέπεις την πλατεία του χωριού έρημη. 
Ιδιαίτερα τα βράδια, ένοιωθες ότι περπατάς σε ένα έρημο χωριό, 

χωρίς ζώσα ψυχή. Μόνο κάποια αδέσποτα σκυλιά δήλωναν την ύπαρ-
ξη κάποιας ζωής. 
Αλλά και μετά τα περιοριστικά μέτρα, αρχές Ιουνίου, η πλατεία εξακο-
λουθούσε να είναι άδεια, παρά την προσπάθεια των καταστηματαρ-
χών, που φρόντισαν φιλότιμα να περιποιηθούν τα μαγαζιά τους. 
Ένα σύνολο παραγόντων, που φαίνεται λειτουργεί αθροιστικά, οδηγεί 
σ΄αυτήν την ερήμωση: η συνήθεια του εγκλεισμού, η κακή οικονομική 
κατάσταση των συγχωριανών μας, ο κακός καιρός, αλλά και η μείωση 
του πληθυσμού και η γήρανσή του. 
Ελπίζουμε τους επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, να δούμε το 
χωριό να ζωντανεύει από ντόπιους και ξενιτεμένους. Να μας ξεκουφά-
νουν οι φωνές των παιδιών στην πλατεία κι εμείς, οι μεγάλοι, να φιλο-
σοφούμε με την παρέα μας με λιπαντικό το τσιπουράκι!

Σ’ ΑΥΤΌ ΤΌ ΦΥΛΛΌ ΜΠΌΡΕΊΤΕ ΝΑ ΔΊΑΒΑΣΕΤΕ:

•  Σκέψεις για την πλατεία του 
χωριού, σελ. 1η και 5η. 

• Απόφαση της Περιφέρειας 
Ηπείρου για τα αιολικά πάρκα, 
σελ. 7η

• Βιβλιοπαρουσίαση νέων 
εκδόσεων, σελ. 6η και 7η.

•  Κείμενο για το Ηπειρώτικο 
μοιρολόι, σελ. 13η

Και οι σταθερές μας στήλες:
• Τα εν Δήμω, σελ. 8η-11η
• Αθλητικά, σελ. 12η
• Κοινωνικά, σελ. 14η-15η
• Φωτογραφήματα, σελ. 16η

«Συνωστισμός» στην πλατεία του χωριού!

Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗ 
ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ

Η Αδελφότητα φροντίζει για την απρόσκοπτη έκδοση 
της εφημερίδας μας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να 

είμαστε συνεπείς την περίοδο του εγκλεισμού. Η κατα-
θλιπτική ατμόσφαιρα των ημερών ήταν επόμενο να μας 
επηρεάσει. Ένα πέπλο ακινησίας φαινόταν να καλύπτει 
την καθημερινότητα και τις σχέσεις των ανθρώπων. Άλλες 
έγνοιες απασχολούσαν τη σκέψη μας: θέματα υγείας, η 
διαχείριση της καθημερινότητας, τα εργασιακά, η διαφαι-
νόμενη εργασιακή πανδημία…

Ένας αδιόρατος φόβος κατέλαβε τη σκέψη και απο-
στάσεις σωματικές και ψυχικές δημιουργήθηκαν ανάμεσά 
μας.

Μέσα σ’ αυτόν τον ορυμαγδό αντλήσαμε και ελπιδοφό-
ρα μηνύματα: η αυταπάρνηση πλήθους ανθρώπων της 
εργασίας που στήριξαν κρίσιμους τομείς όπως της υγεί-
ας, της καθαριότητας κ.ά., αποτρέποντας την κατάρρευση 
της κοινωνίας. Και βέβαια, διαφάνηκε η επιτακτική ανάγκη 
για οργανωμένες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και 
υποδομές σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, η προάσπιση 
της δημόσιας εκπαίδευσης από τον πειρασμό υποκατά-
στασης της φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων με 
τεχνολογικά μέσα, η προάσπιση του περιβάλλοντος και 
του δημόσιου χώρου, και βέβαια, η υπεράσπιση της ερ-
γασίας από τη διαφαινόμενη καταστροφή.

συνέχεια στη σελ. 5

Του Κώστα Ζαχάρου

Μια άσκηση φαντασίας: Ας φανταστούμε την πλατεία του 
χωριού χωρίς τα καφενεία. Στο μυαλό μας έρχεται η εικόνα 
ενός χώρου ερημικού, χωρίς ζωή, ιδιαίτερα τα βράδια του 
καλοκαιριού που περιμένουν μικροί και μεγάλοι να ξεμυτί-
σουν, να παίξουν, να συζητήσουν, να δουν συγχωριανούς 
που η απόσταση ή ο εγκλεισμός του κορωνοϊού και του 
παρατεταμένου χειμώνα τους έχει χωρίσει. Θα έμοιαζε με 
αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται σαν δυστοπία. Δηλαδή, 
ένας χώρος απ’ όπου απουσιάζει κάθε ουσιαστική κοινω-
νική δραστηριότητα, ένα απλό πέρασμα αυτοκινήτων και 
πεζών, όπου πρυτανεύει η αποξένωση και η έλλειψη κάθε 
ανθρώπινης επαφής.
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Info

•  Τα νέα του Πέτα μπορείτε να τα 
βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή 
στη διεύθυνση:  
http://www.nskoufas.gr/index.
php?lang=el

•  Αν θέλετε να δείτε το Πέτα από 
ψηλά, στη διεύθυνση  
https://www.youtube.com/
watch?v=qKEpskPC_3Y  
υπάρχει βιντεοσκόπηση του 
Πέτα με drone. 

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

ΣΥΝΤΑΚΤΊΚΗ ΕΠΊΤΡΟΠΗ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας

ΕΠΊΤΊΜΟΣ 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

ΕΠΊΤΑΓΕΣ
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

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ.105 63 

Τηλ.: 210 3238663 

κ. Δημήτρης (σύζυγος Έρης Αναγνωστάκη)

Τσακάλωφ 4, Κολωνάκι Τ.Κ. 10673 

Τηλ.: 210 3646332

Γρυπάρη 145, Καλλιθέα Τ.Κ. 17672 

Τηλ.: 210 9531568

Λ. Ηρακλείου 221, Νέα Ιωνία Τ.Κ.14231 

Τηλ.: 210 2753097

Ειδικές τιμέςΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

• Ευκαιρία για καλλωπισμό

Ο αναγκαστικός εγκλεισμός και ο ελεύ-
θερος χρόνος που δημιουργήθηκε, 
έδωσε την ευκαιρία για μικροεργασίες 
και καλλωπισμό σπιτιών και καταστη-
μάτων.

Άλλοι βρήκαν ευκαιρία για βαψίματα και 
μερεμέτια στα σπίτια τους, ενώ άλλοι 

περιποιήθηκαν τα καταστήματά τους: 
καθάρισαν τους χώρους, έβαψαν κα-
ρέκλες και μαγαζιά, ενώ άλλοι προχώ-
ρησαν και σε αισθητικές παρεμβάσεις, 
όπως δείχνει και η διπλανή φωτογρα-
φία. 

• «…υπάρχει και το μπουζούκι»

Η άσβεστη επιθυμία για καλλιτεχνική 
έκφραση, βρήκε ιδιωτικά στέκια και εκ-
φράστηκε. Μυσταγωγία θύμιζε η συνεύ-
ρεση των συμμετεχόντων, κάτι από τις 
εικόνες που παραπέμπουν στο «Κρυ-
φό Σχολειό». Τηρώντας, βέβαια, σχολα-
στικά, όπως το θέλει και η σχετική δι-
αφήμιση, τους υγειονομικούς κανόνες. 

Ευχάριστες νότες!
Δεν ήταν όλα μαύρα κι άραχνα την περίοδο του εγκλεισμού. Η ανθρώπινη 
δραστηριότητα συχνά διοχετεύτηκε σε πιο «εσωτερικές» ενέργειες, όπως ο 
καλλωπισμός των ιδιαίτερων χώρων ή των καταστημάτων. Επίσης δεν συμ-
μερίστηκαν όλοι αυτή την άθλια προτροπή για «κοινωνική αποστασιοποίη-
ση». Κρατώντας αποστάσεις υγειονομικής ασφάλειας (φυσικές αποστάσεις 
και όχι κοινωνικές), βρέθηκαν σε ιδιωτικούς χώρους για να εκφραστούν. 
Γιατί, όπως λέει παραφρασμένο και το σχετικό άσμα, «εκτός από τον κορω-
νοϊό…υπάρχει και το μπουζούκι!».
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  
& ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΦΟΥΝΤΣΑ Α.Ε.

FOODS S.A.

INTEΡΚΟΜΜ

INTERCOMM

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ Τ.Κ. 470 40,  
ΤΗΛ.: 26810 65129, FAX: 26810 65129

KENTΡΙΚΟ: ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 8 ΧΙΛ.  
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ,

Τ.Θ. 1127 ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ.: 2410 575092-93,  
FAX: 2410 575091

Η Γέφυρα Πλάκας ξανά στη θέση τηςΗ Γέφυρα Πλάκας ξανά στη θέση της
Π έντε χρόνια μετά την κατάρρευσή στη διάρκεια καταστροφικής πλημμύρας τον Φεβρουάριο του 2015, το γεφύρι της 

Πλάκας στέκεται και πάλι περήφανο στη θέση του. Μάλιστα το έργο της αποκατάστασης είναι υποψήφιο για το Βραβείο 
Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς της Ε.Ε., Europa Nostra. Πρόκειται για βραβείο που απονέμεται σε εξαιρετικής ποιότητας έργα 
που αφορούν στη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το έργο εκτελέστηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό την καθοδήγηση Επιστημονικής 
Επιτροπής υπό την προεδρία του καθηγητή Μανώλη Κορρέ.

Το γεφύρι γκρεμισμένο 

Μετά την αποκατάσταση

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου
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Αριστοτέλους 36, 104 33 Αθήνα, Τ.: 210 883 1198, info@congressline.grΑριστοτέλους 36, 104 33 Αθήνα, Τ.: 210 883 1198, info@congressline.gr

Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου 

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

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

ΛΈΩΝΙΔΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

Η κοινότοπη φράση «έφυγε πλήρης ημερών» που συνοδεύει το 
θάνατο ηλικιωμένων συμπολιτών μας και είναι δηλωτική μιας 

συγκατάβασης για τη φυσική πορεία των ανθρώπινων πραγμά-
των, κρίνουμε ότι δεν ταιριάζει στην περίπτωση της απώλειας του 
Μανώλη Γλέζου. 

Ο Μανώλης Γλέζος, στρατευμένος στην υπόθεση της χειραφέ-
τησης του ανθρώπου και της κοινωνίας, με σοβαρές συνέπειες γι 
αυτόν, όπως και για χιλιάδες άλλους συμπολίτες μας, κόσμησε τη 
δημόσια ζωή της χώρας με το ήθος, την ανιδιοτέλεια, την καλλιέρ-
γεια, την οξύνοια του πνεύματός του. Ακούραστος, μέχρι το τέλος 
της ζωής του, είχε τη μοναδική ικανότητα να συγκινεί και να με-
ταδίδει μια φλόγα ανάτασης στα ακροατήριά του. Αντισυμβατικός 
στη ζωή του, δεν περιοριζόταν στο επίπεδο των ιδεών, αλλά δο-
κίμαζε και πειραματιζόταν σε συλλογικές προσπάθειες σε θέματα 
διοίκησης, πολιτισμού και εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της 
παραγωγής και της κοινωνίας. 

Ο Μανώλης Γλέζος ήταν ένας ωραίος άνθρωπος! 
Μας θλίβει ιδιαίτερα που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να τον συνοδεύσουμε για το ύστατο αντίο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

Ο Μανώλης της καρδιάς μας!
Ανακοίνωση του ΔΣ της Αδελφότητας Πέτα

(Η ανακοίνωση βγήκε όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μανώλη Γλέζου)

Την Κυριακή 28 Ιουνίου έγινε εκδήλωση στη μνήμη του Μανώλη Γλέζου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Στην εκδήλωση, ο ομιλητής Λαοκράτης Βλάσσης, είπε μεταξύ άλλων:
«Η μνήμη του Μανώλη, πρώτου παρτιζάνου της Ευρώπης και με δια βίου παρτιζάνικη ψυχή, που δεν γίνεται να βαλσαμωθεί και 
να βολευτεί ήσυχα κι ακίνδυνα, ως άλλοθι, στα μουσεία της Ιστορίας, θα είναι πάντα ζωντανή και οδηγητική: με αναπεπταμένα τα 
λάβαρα των πατριωτικών και των οικουμενικών του ιδεωδών. Άλλη τιμή, σε τέτοια μνήμη, απ’ το να μένουν υψωμένα τα λάβαρά του, 
δεν υπάρχει». 

MAΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΈΣ - ΜΝΗΜΈΙΑ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 5

ΣΚΈΨΈΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΈΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ποιες ανάγκες οδηγούν στην 
κατασκευή πλατειών; 

Ας προβληματιστούμε τώρα στο εξής: ποιες ανάγκες (κοινωνι-
κές ανάγκες) οδήγησαν τις ανθρώπινες κοινωνίες να οργανώ-
νουν το χώρο κατοικίας τους γύρω από κάποια κεντρικά σημεία, 
που συνήθως είναι πλατείες και λατρευτικοί χώροι; 
Όλοι μας έχουμε παρατηρήσει ότι οι πλατείες των οργανωμένων 
χωριών συνδυάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: μια έκταση 
πλατιά και επίπεδη, που συχνά επιδιώκεται να έχει σχήμα κυ-
κλικό, καφενεία που μπορεί είναι βακούφικα ή όχι, την κεντρική 
εκκλησία και συνήθως πλατάνια που είναι τα φυσικά σκίαστρα 
τις μέρες του καλοκαιριού. 
Οι χώροι κατοικίας, επίσης, μοιάζει να είναι οργανωμένοι σε 
ομόκεντρους κύκλους γύρω από την πλατεία, ενώ οι δρόμοι 
συγκλίνουν ακτινωτά προς την πλατεία. Είναι μια τυπική οργά-
νωση του δημόσιου χώρου που δεν χαρα-
κτηρίζει μόνο τη χώρα μας. 
Ποιες, λοιπόν, κοινωνικές ανάγκες οδήγη-
σαν σ’ αυτήν την οργάνωση του δημόσιου 
χώρου; 
Φαίνεται να είναι η δυνατότητα πρόσβασης 
και συνεύρεσης των κατοίκων σ’ ένα δημό-
σιο χώρο για την επιτέλεση ζωτικών λειτουρ-
γιών κάθε κοινωνίας: την απλή ανταλλαγή 
βλεμμάτων, ευχών, απόψεων για θέματα 
καθημερινά, την οργάνωση και συμμετοχή 
σε πολιτιστικές δραστηριότητες και θρη-
σκευτικο-κοινωνικές τελετές, όπως είναι οι 
μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, οι γάμοι, οι 
βαπτίσεις, οι κηδείες κ.ά. Επίσης και πολι-
τικές λειτουργίες επιτελούνται στις πλατεί-
ες. Να θυμίσουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα, 
η αρχαία Αθηναϊκή Αγορά αποτέλεσε τόπο 
διακίνησης ιδεών και ήταν συνυφασμένη με 
την αρχαιοελληνική δημοκρατία, για να μην 
επεκταθούμε στις πρόσφατες πλατείες της 
πρώτης μνημονιακής περιόδου... 

Οι χρήσεις των καταστημάτων της 
πλατείας του χωριού μας

Όσοι και όσες έζησαν την πλατεία του χωριού τις δεκαετίες 
του 1960 και 1970, αλλά και λίγο αργότερα, έχουν μνήμες μιας 
πλατείας που έσφυζε από ζωή. Κι αυτό όχι μόνο τους θερινούς 
μήνες, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ιδιαίτερα τις Κυ-
ριακές και τις γιορτές. 
Βέβαια, από τότε κύλησε πολύ νερό… Ο πληθυσμός του χωριού 
μειώθηκε και η σύνθεσή του άλλαξε σημαντικά, οι συνήθειες των 
ανθρώπων τροποποιήθηκαν και οι οικονομικές δυνατότητες των 
συγχωριανών μας περιορίστηκαν. Όμως, δεν έπαψε μια ενδόμυ-
χη ψυχολογική ανάγκη να ωθεί τους συγχωριανούς μας να προ-
σέρχονται σ’ αυτήν, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες (*). 
Σήμερα, νέα δεδομένα, που σχετίζονται με τις χρήσεις των κα-
ταστημάτων που περιβάλλουν τον ευρύτερο χώρο της πλατεί-
ας, δημιουργούν προβληματισμό για το μέλλον της. Εξηγούμα-
στε: το μοναδικό περίπτερο της πλατείας γκρεμίστηκε και πολλά 
μαγαζιά που λειτουργούσαν σαν καφενεία (με τις πολλαπλές 
λειτουργίες που έχουν σήμερα), έχουν αλλάξει χρήσεις. Και δεν 
γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον…

Το θέμα αφορά τις δημοτικές αρχές; 
Η λειτουργία ενός δημόσιου χώρου, όπως είναι η πλατεία του 
χωριού, ενδιαφέρει όλη την τοπική κοινωνία και βέβαια οφείλει 
να είναι αντικείμενο προβληματισμού των εκλεγμένων αντιπρο-

σώπων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Με άλλα λόγια, η δημι-
ουργία όρων για επικοινωνία 
και αλληλεπίδραση μεταξύ των 
κατοίκων ενός χωριού, οφείλει 
να είναι στις προτεραιότητες των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων της 
Αυτοδιοίκησης. Όμως, ο δημό-
σιος χώρος χρειάζεται φροντίδα 
για να επιτελεί τις λειτουργίες 
του: Χρειάζεται αισθητική ανα-
βάθμιση και όχι μπαλώματα και 
ενθάρρυνση για τη δημιουργία 
καταστημάτων με παραδοσια-
κές, αλλά και νέες χρήσεις που 
θα διευκολύνουν τη συνεύρεση 
των κατοίκων. Επίσης, θα μπο-
ρούσαν να συζητηθούν παρεμ-
βάσεις μικρής κλίμακας, που 
δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία 
της, αλλά θα την αναβαθμίζουν, 

ώστε να γίνει ξανά ελκυστική για μικρούς και μεγάλους (**). Με 
δύο λόγια, η πλατεία χρειάζεται νέα πνοή. Με τον απαιτούμε-
νο σεβασμό στα μοναδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, νέες 
ιδέες πρέπει να κατατεθούν στην προοπτική να αποκτήσει κάτι 
από την παλιά της αίγλη. Κατά την άποψή μας, δεν είναι η εύκο-
λη πρόσβαση των αυτοκινήτων και η κατασκευή δρόμου στον 
πυρήνα του χωριού, που επινόησαν «οραματιστές» δήμαρχοι, 
αυτό που θα της δώσει ζωή. Επίσης και η λειτουργία των κα-
φενείων/καταστημάτων της πλατείας πρέπει να εκσυγχρονιστεί. 
Οι συγχωριανοί μας δεν βγαίνουν στην πλατεία μόνο για να 
φάνε. Ιδιαίτερα η νεολαία έχει άλλες συνήθειες. 
Συμπερασματικά, σύνθετα θέματα, όπως οι λειτουργίες των δη-
μόσιων χώρων, απαιτούν την ευρύτερη δυνατή εμπλοκή πολι-
τών και φορέων της τοπικής κοινωνίας σε έναν διάλογο οργα-
νωμένο, με καλή διάθεση, όπου θα προέχει το ενδιαφέρον για 
το μέλλον του χωριού.
(*) Να σημειώσουμε ότι αυτή η ψυχολογική ανάγκη «παρουσί-
ας» στο δημόσιο χώρο της πλατείας φαίνεται να είναι πιο έντονη 
στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Όμως γι αυτό ας μιλήσει 
καλύτερα κάποια συγχωριανή μας. 
(**) Θυμούνται, για παράδειγμα, οι παλαιότεροι ότι, στο πεζούλι 
που είναι στο νότιο μέρος της, στηνόταν από τα παιδιά τους 
θερινούς μήνες αυτοσχέδια παιγνίδια, όπως «ντάμα», «τρίλιζα» 
κ.ά. Τη δυνατότητα ανάπτυξης αντίστοιχων πρακτικών μπορεί 
να διερευνήσουν οι τοπικές αρχές.

Η πλατεία χρειάζεται μια νέα πνοή

Η πλατεία αποτελούσε πάντα κέντρο κοινωνικών 
δραστηριοτήτων

Συνέχεια από την 1η σελίδα
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Ἐρᾶν: Βυζαντικά αμαρτήματα
Νέο μυθιστόρημα από το Γιάννη Καλπούζο 

Κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα από τις εκδόσεις Ψυχογιός το νέο μυθιστόρημα του 
Γιάννη Καλπούζου με τίτλο: «Ἐρᾶν – Βυζαντινά αμαρτήματα.»

Το νέο μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου διαδραματίζεται στο Βυζάντιο την εποχή της 
Εικονομαχίας. Ο συγγραφέας, σε συνέντευξή του (*) αιτιολογεί ως εξής τη συγκεκριμένη 
επιλογή: 
«Η εποχή προσφερόταν προκειμένου να αναπτύξω το ζήτημα της εικόνας μας, το οποίο 
βρίσκεται στο προσκήνιο της θεματολογίας και της μυθοπλασίας. Η εικόνα μας ως προς την 
εξωτερική μας εμφάνιση αλλά και της άποψης που έχουμε γενικότερα για τον εαυτό μας. Με 
πόση φροντίδα ασχολούμαστε με τον καλλωπισμό μας, όταν δίπλα μας φωνάζει ο πόνος ή 
η ανέχεια και παρέκει ο πόλεμος και η πείνα; Κι όταν ο πανδαμάτωρ χρόνος φέρει τη φθορά 
ή έρθει από άλλη αιτία ή όταν δεν μπορούμε να μιμηθούμε λόγω οικονομικής δυσπραγίας 
ή σωματότυπου τα προβαλλόμενα πρότυπα καταστρεφόμαστε μέσα μας; 
Πέραν του θέματος της εικόνας, ήθελα να μιλήσω για το Βυζάντιο, το μυθώδες, το ερωτικό, 
το θρήσκο και θρησκόληπτο, το αμφιλεγόμενο και άγνωστο στους πολλούς. Να ξεδιπλώσω 
μέσα από τη γραφή τη ζωή εκείνων των ανθρώπων για την οποία δε μάθαμε από τους τότε 
σύγχρονους δημιουργούς. Ένας ακόμη λόγος ήταν το θερμό μου ενδιαφέρον για τον ελληνισμό. Τι κουβαλάμε στη ζωή μας από 
το Βυζάντιο; Και τι το Βυζάντιο από την Αρχαία Ελλάδα; Διαβάζοντας το μυθιστόρημα οι αναγνώστες θα διακρίνουν στοιχεία που 
προσδιορίζουν την ταυτότητά μας, τη θρησκευτική, την ιστορική, τη γλωσσική και την εθιμική. Θα βρει στοιχεία και για το υποτιθέ-
μενο χάσμα στη συνέχεια του Ελληνισμού λόγω της καθόδου των Σλάβων, οι οποίοι έφτασαν μέχρι και την Πελοπόννησο ακριβώς 
αυτή την εποχή.»
Στην ίδια συνέντευξη, σε ερώτηση για τις πηγές απ’ όπου άντλησε τις πληροφορίες του για τη Βυζαντινή Αθήνα, ο συγγραφέας 
μας πληροφορεί: 
«Ελάχιστα, κυρίως ιστορικά, αναφέρει ο τότε σύγχρονος χρονογράφος Θεοφάνης ο Ομολογητής. Κύριες πηγές μου ήταν οι Βίοι 
των Αγίων, ο Μιχαήλ Ακομινάτος, ιστορικά βιβλία όπως του Οστρογκόρσκι, του Βασίλιεφ και πολλών άλλων, καθώς και οι Μελέτες 
του Ορλάνδου, του Ουίλιαμ Μίλλερ, του Σπύρου Λάμπρου και του Φαίδωνα Κουκουλέ. Επίσης οι επισκέψεις μου σε μουσεία και 
η μελέτη των αρχαιολογικών ανασκαφών και πλήθος άλλων κειμένων, μέχρι και για τη ζωή στην Αρχαία Αθήνα, από τα οποία 
αντλούσα σαν τη μέλισσα στοιχεία, ενώ στη συνέχεια απαιτούνταν συνδυαστικές σκέψεις, να κοσκινιστούν, να επεξεργαστούν οι 
προγενέστερες και οι μεταγενέστερες πληροφορίες και να επιλέξω τι θα χρησιμοποιήσω για την ανάπλαση εκείνης της εποχής.»
(*) Ολόκληρη η συνέντευξη του Γιάννη Καλπούζου βρίσκεται εδώ: https://edromos.gr/giannis-kalpouzos-syngrafeas-eran/ 

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: 
«Ἐρᾶν: να ερωτεύεσαι, να αγαπάς.
766 μ.Χ. Η Λυγινή και ο Υάκινθος σύρονται μαζί με πλειάδα μο-
ναχών στον Ιππόδρομο, διαπομπεύονται και τους παντρεύουν 
με τη βία. Κρύβουν και οι δύο επτασφράγιστα μυστικά, τα οποία 
θα σημαδέψουν τις ζωές τους κι εν πολλοίς θα τις καθορίσουν 
κατά την οδύσσειά τους. 
Ο Ροδανός, αγγελοπρόσωπος, ριψοκίνδυνος, θηρευτής των 
ηδονών, μα και με φοβερά μυστικά να τον σφιχτοδένουν, είναι 
συνάμα προσηλωμένος σε ό,τι θεωρεί χρέος.
Γύρω από αυτούς τους τρεις ήρωες και το μυστήριο του Ιερού 
Στιχαρίου, το οποίο θα μπορούσε ν’ ανατρέψει αυτοκράτορες 
και πολιτικές δεκαετιών, κινείται η μυθοπλασία κατά το δεύτερο 
μισό του 8ου αιώνα με φόντο την Εικονομαχία και την καθημε-

ρινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και τη Θράκη. Σε 
μια μοναδική εποχή, άγνωστη και μυθώδη. Τους πλαισιώνουν 
αρκετοί δευτεραγωνιστές, όπως ο μοχθηρός Ερμάς, ο καλλι-
εργημένος δούλος Κιτίν, ο Αρκάδιος που τον μεγάλωσε στο 
δάσος μια αρκούδα, η θεατρίνα Γοργονία, ο πατρίκιος Φωκάς 
με την ομάδα των Λεόντων του, ο μαύρος ευνούχος Αράν και 
άλλοι. 
Οι πρωταγωνιστές φτάνουν στα άκρα, ερωτεύονται παράφορα, 
ζουν ανέμελα, δίνονται στη ζωή και τους δίνεται, ταπεινώνονται, 
συνθλίβονται, ανακάμπτουν, ξαναπέφτουν στον βούρκο, κα-
ταρρέουν, αφιερώνονται στον Θεό ή Τον απαρνούνται, γίνονται 
θύματα της εικόνας τους ή οδηγούνται στο εράν διά του οράν 
της ψυχής. Έχουν να αντιμετωπίσουν συκοφαντίες, πολέμους, 
ραδιουργίες, θανάσιμους εχθρούς, έναν έρωτα-σφαγή, εφιάλτη 
και όνειρο και, πάνω απ’ όλα, τον ίδιο τους τον εαυτό.»

Σε εγκατάλειψη και πλήρη απαξίωση του εξοπλισμού του, βρίσκεται ο 
παλιός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Πέτα. Ένα σκέτο ρημαδιό, χάσκει 
ερειπωμένο και λεηλατημένο, για να θυμίζει παλιές ένδοξες εποχές 

του συνεταιριστικού κινήματος, αλλά και λανθασμένες επιλογές που οδήγη-
σαν σε απαξίωση ό,τι αναφέρεται σε συνεταιριστικό κίνημα.
Μετά το πέρασμα των χρεωμένων συνεταιρισμών στην Αγροτική Τράπεζα, 
η Πειραιώς αγόρασε τα υγιή και κερδοφόρα μέρη της Αγροτικής, με αποτέ-
λεσμα οι εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού να μείνουν στα αζήτητα. 
Άδηλο το μέλλον του κτηρίου με τις εγκαταστάσεις που εγκυμονεί τον κίν-
δυνο κατάρρευσης. 

Παλιές δόξες
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«Τα απολεσθέντα»«Τα απολεσθέντα»
Το νέο βιβλίο της συγχωριανής μας Σοφίας Χρήσταινας

Από τις εκδόσεις «Αποστακτήριο» η συγχωριανή μας Σοφία Χρήσταινα 
εξέδωσε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Τα απολεσθέντα». «Τα απολεσθέ-

ντα» είναι ένα βιβλίο με 57 μικρά κείμενα, ειλικρινή και μεστά από συναισθή-
ματα, τα οποία πηγάζουν από διάφορες εκφάνσεις της ζωής, άλλοτε ευχάρι-
στες και άλλοτε δυσάρεστες. Η απώλεια, ο θάνατος, ο έρωτας, οι σχέσεις μας 
με τους ανθρώπους αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό, η θλίψη, η κακία και 
αδιαφορία του κόσμου, η ανάγκη των Τεχνών, η μοναχικότητα ως επιλογή, 
η σωτήρια σιωπή, τα ναι και τα όχι, τα πρέπει… Καθημερινοί στοχασμοί που 
αναζητούν διέξοδο και ελευθερία. Που επιδιώκουν να φύγουν από μέσα μας, 
συμφιλιώνοντάς μας με την αλήθεια και την αγάπη. Διότι, πράγματι, όλα τα 
συναισθήματα που βιώνουμε είναι η ίδια η Ζωή…
«Τα απολεσθέντα» είναι όλα εκείνα τα συναισθήματα που χάσαμε, επειδή 
τα θεωρήσαμε επικίνδυνα, ασθενικά και ανασφαλή. Συναισθήματα που σε 
ωθούν να κατανοήσεις ότι δεν μπορείς να διώξεις τον πόνο του θανάτου, 
ούτε του έρωτα. Δεν μπορείς να εξαφανίσεις τη συμπόνια που υπάρχει 
εντός μας, ούτε την ανάγκη για ήλιο. Γιατί απλά όσο και αν τα διώξεις, πάλι 
θα σε ξαναβρούν. Μέσα από αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης μπορεί να βρει 
τον εαυτό του, να βιώσει τις αφηγήσεις της κάθε μέρας, να “μουτρώσει” με 
τη ζωή που γίνεται τραυματική μερικές φορές ή να την αγαπήσει απεριό-
ριστα… Διότι στο βάθος του μυαλού του γνωρίζει ότι κάπου εκεί, ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο, υπάρχει ένα γκρι με πολλές 
κόκκινες πινελιές ευψυχίας.
Ευχόμαστε στη συγγραφέα να είναι καλοτάξιδο το νέο της βιβλίο και να είναι πάντα δημιουργική.

«Όχι» Περιφέρειας Ηπείρου για ανεμογεννήτριες 
στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, σε πρόσφατη συ-
νεδρίασή του, τάχθηκε κατά της βιομηχανικής ανάπτυ-
ξης Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας μεγάλης 

ισχύος σε περιοχές φυσικού κάλλους χωρίς τη συγκατάθεση 
της Περιφέρειας, Δήμων, Κοινοτήτων και των τοπικών κοινω-
νιών.

Στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμά-
νης- η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή πρό-
τασης προς το Υπουργείο- προτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Η αδειοδότηση έργων ΑΠΣΗΕ να γίνεται εκτός του δικτύου 
Natura 2000

2. Η αδειοδότηση των έργων ΑΣΠΗΕ να γίνεται μόνο με τη 
συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών, ήτοι της Περιφέρει-
ας, Δήμων και Κοινοτήτων.

3. Η διαδικασία αδειοδότησης νέων έργων ΑΣΠΗΕ να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του νέου εθνικού στρατηγικού σχεδίου χω-
ροταξίας των ΑΣΠΗΕ, όπου θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλα τα κριτήρια τεχνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής 
και κοινωνικο-οικονομικής υφής.

4. Να γίνουν αδειοδοτήσεις ΑΣΠΗΕ κατά προτεραιότητα σε οικολογικά υποβαθμισμένες περιοχές της Περιφέρειας, σε εγγύτητα 
με το οδικό δίκτυο, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τοπία υψηλής αισθητικής, πολιτιστικής, ιστορικής ή άλλης αξίας και δεν θα 
απειλούν την τοπική οικονομία.

5. Να ληφθεί μέριμνα για σοβαρά αντισταθμιστικά μέτρα με τη σημαντική μείωση των λογαριασμών του ρεύματος στους κατοίκους 
του Δήμου/Δήμων όπου εγκαθίστανται οι ΑΣΠΗΕ.
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Δειλά βήματα για ένταξη στην «ηλεκτρονική εποχή»
Ένα βήμα μπρος. Ηλεκτρονική (On line) εξόφληση του λογαριασμού ύδρευσης.
 Ανακοίνωση του Δήμου Ν. Σκουφά μας ενημερώνει πως για την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτησή μας και για το χρο-
νικό διάστημα που ισχύει η καρα-
ντίνα, μπορούμε να εξοφλούμε 
τους λογαριασμούς ύδρευσης και 
μέσω διαδικτύου (online), σε τρα-
πεζικό λογαριασμό που διατηρεί 
ο δήμος Νικολάου Σκουφά στην 
τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ): GR86 
0171 1200 0061 2003 0020 399. 
Η αναγραφή του ονόματος μας 
αλλά και η αιτιολογία κατάθεσης 
είναι απαραίτητη! Η πληρωμή 
του λογαριασμού ύδρευσης μπο-
ρεί φυσικά να πραγματοποιείται 
και στα ταμεία στο δημαρχείο, αφού πρώτα καλέσετε στον τηλεφωνικό αριθμό 26813 
60406.
Μια εύλογη ερώτηση: Γιατί το μέτρο ισχύει μόνο για την περίοδο της καραντίνας και δεν 
γενικεύεται η ισχύς του; 
Και ένα βήμα πίσω. Με «περιφορά» η σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του δήμου Ν. Σκουφά πρόσκληση για σύγκληση Δημοτι-
κού Συμβουλίου «δια περιφοράς», επικαλούμενη τα μέτρα προστασίας από τον κορω-
νοϊό. 
Την περίοδο που η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας στη δυνατότητα 
διαδικτυακής επικοινωνίας, ο Δήμος Ν. Σκουφά επιμένει στην δια «περιφοράς» πραγ-
ματοποίηση Συμβουλίων. Είμαστε, αλήθεια, περίεργοι να δούμε πως διασφαλίζεται η 
αναγκαία ανταλλαγή απόψεων με τον τρόπο αυτό. 

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε περιοχές 
του Δήμου Ν. Σκουφά

Τον καύσωνα στα τέλη Μαΐου, διαδέχτη-
κε ισχυρό κρύο και έντονες βροχοπτώ-

σεις που σε μερικά μέρη συνοδεύτηκαν 
από χαλαζοπτώσεις, που έπληξαν και καλ-
λιέργειες, όπως αυτή μετά ακτινίδια στο 
νομό Άρτας και περιοχές της δημοτικής 
ενότητας Αράχθου του δήμου Ν. Σκουφά. 
Η δήμαρχος κα Ροζίνα Βαβέτση ενημέ-
ρωσε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κ. Βορίδη για τις καταστρο-
φές, ζητώντας πέρα από την άμεση και 
δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων από 
τον ΕΛΓΑ, να δοθεί και μια έκτακτη χρη-
ματοδότηση ώστε οι παραγωγοί να μην 
αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης το 
επόμενο διάστημα.
Να σημειώσουμε πως, σύμφωνα με εκτι-
μήσεις, έχουν καταστραφεί 10 χιλιάδες 
τόνοι περίπου, ενώ λόγω της ιδιομορφίας 
του συγκεκριμένου προϊόντος, δεν αναμέ-
νεται να υπάρξει νέα σοδιά για τα επόμενα 
δύο χρόνια τουλάχιστον.

Πρωτοβουλίες  
του Δήμου Ν. Σκουφά 
για την στήριξη των  
Δημοτών εν μέσω  

κορωνοϊού
Για την αποτροπή της διασποράς 
του κορωνοϊού, ο Δήμος Νικολάου 
Σκουφά, σε μια προσπάθεια να 
στηρίξει τους δημότες του και να 
τους ανακουφίσει σε οικονομικό 
επίπεδο, μετά από πρόταση της 
δημάρχου κας Ροζίνας Βαβέτση, η 
οποία έγινε αποδεκτή από το δη-
μοτικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε τα 
εξής μέτρα για το χρονικό διάστη-
μα που ισχύουν οι περιορισμοί:

• Απαλλαγή δημοτικών τελών 
για τις επιχειρήσεις που έχουν 
διακόψει υποχρεωτικά τη λει-
τουργία τους.

• Απαλλαγή δημοτικών τελών 
για τα κυλικεία των σχολικών 
μονάδων του Δήμου.

• Απαλλαγή δημοτικών τελών 
για τα τροφεία και τους παιδι-
κούς σταθμούς.
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Πλήθος τα «γεφύρια της Άρτας»

Το έργο της αποχέτευσης 

Ας μας επιτραπεί να χαρακτηρίσουμε το έργο της αποχέτευ-
σης ένα ακόμη «γεφύρι της Άρτας», αφού καρκινοβατεί, 

χρόνια τώρα και δεν προβλέπεται άμεσα η λειτουργία του. 
Τα Νέα του Πέτα σε παλιότερη αρθρογραφία του, πριν ακόμη 

ξεκινήσουν οι σχεδιασμοί και τα έργα αποχέτευσης, είχαν το-
νίσει τη ζωτική σημασία ενός τέτοιου έργου για το χωριό. Τα 
χρόνια πέρασαν και αντί να προκριθεί η λύση σύνδεσης του 
αποχετευτικού δικτύου Πέτα με το δίκτυο της Άρτας, που θα 
μείωνε σημαντικά το κόστος κατασκευής και λειτουργίας λόγω 
της γειτονίας με την Άρτα και του πλεονεκτήματος της φυσικής 
κλίσης του εδάφους, μας φορτώθηκε ένα έργο που εξυπηρετού-
σε αποκλειστικά τον πρώην Δήμο Κομποτίου. Το γεγονός αυτό 
δημιούργησε πλήθος τεχνικών προβλημάτων στην κατασκευή 
του και επιπλέον, το κόστος λειτουργίας του προβλέπετε δυ-
σβάστακτο για τους δημότες. 
Να δούμε πως θα λύσει αυτόν τον «γόρδιο δεσμό» η νέα δή-
μαρχος! 

Το αρδευτικό έργο Πουρναρίου
Βαλτωμένο είναι και το περίφημο αρδευτικό έργο που θα μετα-
φέρει νερό από το φράγμα Πουρνάρι ΙΙ στον κάμπο Κομποτίου. 
Το συγκεκριμένο έργο έχει περιγραφεί γλαφυρά σαν «τραίνο» 
που οδηγεί από το Πουρνάρι ΙΙ στο Κομπότι, χωρίς ενδιάμεσες 
«στάσεις». Πράγματι, με ευθύνη όλων των προηγούμενων δη-
μοτικών αρχών, το έργο σχεδιάστηκε χωρίς πρόβλεψη να πο-
τίζεται μέρος της περιοχής που ανήκει στην δημοτική ενότητα 
Πέτα. 
Περιμένουμε την Πετανίτισσα δήμαρχο κα Ροζίνα Βαβέτση 
να δείξει την απαιτούμενη ευαισθησία ώστε να τροποποιηθεί 
ο αρχικός σχεδιασμός του έργου, σε αυτή τη φάση και όχι σε 
επόμενο προγραμματισμό, γιατί, όπως λέει ο λαός: «ζήσε Μάη 
μου…». 

Ξεχάστηκε το «Νταμάρι»
Ο ανοικτός χώρος εκδηλώσεων στο Νταμάρι ξεχάστηκε.
Γράφαμε το 2013 σε ενημέρωση της Αδελφότητας από τον τότε 
δήμαρχο Σ. Γιαννούλη: «Στο Νταμάρι, η μελέτη και οι σχετικές 
αδειοδοτήσεις προχωρούν. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια έχουν πα-
ραδοθεί στο Δήμο (βλέπε το σχέδιο)» (Νέα του Πέτα, φ. 165). 
Σήμερα, το 2020 δεν φαίνεται να βγαίνει «καπνός». Εκτός αν η 
δημοτική αρχή μας το φυλάει για έκπληξη! 

Η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου κάνει έκκληση στους δημότες να μην 
αποθέτουν στους κάδους σκουπιδιών μπάζα, μεταλλικά ή άλλα ογκώδη 

αντικείμενα, κλαδιά ή χόρτα, παρά μόνο οικιακά απορρίμματα, καθώς υπάρ-
χει κίνδυνος βλάβης των απορριμματοφόρων του δήμου μας.
Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να τοποθετούνται στους κάδους απορριμμά-
των, καλό θα είναι να αφήνονται 
συσκευασμένα σε χαρτόκουτα 
δίπλα στους κάδους, και στη 
συνέχεια να ενημερώνονται οι 
υπηρεσίες του δήμου Νικολάου 
Σκουφά, για να τα παραλάβουν 
με ανοιχτού τύπου απορριμμα-
τοφόρα.
Τα τηλέφωνα του τμήματος καθα-
ριότητας είναι: 2681360400 και 
2681360404.

Έκκληση από τις υπηρεσίες καθαρισμού 
του δήμου: Όχι μπάζα και μεταλλικά  

αντικείμενα στους κάδους απορριμμάτων

Εγκατάλειψη που 
εγκυμονεί κινδύνους 

Εικόνα εγκατάλειψης δίνει το κτίσμα του υδρα-
γωγείου Πέτα στην Κορακοφωλιά. Η περίφρα-
ξη και η πόρτα 
των κεντρικών 
αγωγών είναι 
γκρεμισμένα, 
ενώ η καθαριό-
τητα κάθε άλλο 
παρά αρμόζει σε 
χώρο που σχετί-
ζεται άμεσα με τη 
δημόσια υγεία. 

Ας κάνουν κάτι 
οι υπηρεσίες του 
Δήμου. 
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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

Βιργινία Κακαριάρη

Άγιος Δημήτριος  

(Πέτα Άρτας)

26810 83063 

6938 610 432

virnakakariar@yahoo.com

Αναβάθμιση του δρόμου που οδηγεί στη Λίμνη

Σε σημαντική αναβάθμιση του 
δρόμου που οδηγεί από το Μά-
η-Θανάση στη λίμνη, προχώρησε 
η δημοτική αρχή. Με διαπλάτυν-
ση, ασφαλτόστρωση και αναγκαία 
τεχνικά έργα ώστε να αντέξει στις 
βροχές. Επίσης, καθαρίστηκε και 
ο παραλίμνιος δρόμος που φτάνει 
μέχρι το φράκτη του φράγματος.
Με τον τρόπο αυτό η περιοχή είναι 
επισκέψιμη και με συμβατικά αυ-
τοκίνητα και προσφέρεται για έναν 
εξαιρετικό παραλίμνιο περίπατο.

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
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Α πό τη δημοτική παράταξη ¨Λαϊκή Συσπείρωση» 
του Δήμου Ν. Σκουφά λάβαμε ανακοίνωση για 
το θέμα των τελών για τα σκουπίδια. Λόγω της 

μεγάλης έκτασης της ανακοίνωσης τα Νέα του Πέτα πα-
ραθέτουν εκτενή αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα. 
«Όπως είχε προειδοποιήσει εδώ και 1 χρόνο η Λαϊκή 
Συσπείρωση, έφτασε η ώρα οι δήμοι της Ηπείρου, να 
υλοποιήσουν την απόφαση που υπέγραψαν όλες οι δη-
μοτικές αρχές, δια των 4 νομαρχιακών ΦΟΣΔΑ, σε σχέ-
ση με τα ανταποδοτικά τέλη λειτουργίας του εργοστασίου 
επεξεργασίας απορριμμάτων της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.». 
«Α) Η προγραμματική σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ προβλέ-
πει την αναγκαστική πληρωμή της ελάχιστης εγγυημένης 
ποσότητας 85000 τόνων απορριμμάτων με 50ευρώ/τόνο 
(είτε πάει είτε δεν πάει η ποσότητα στο εργοστάσιο) 
Β) Το πρόβλημα της μη ολοκλήρωσης των ΣΜΑ το κάλυ-
ψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσωρινά, η οποία επι-
δότησε με 1,2 εκατομ ευρώ (χρήματα των φορολογουμέ-
νων) την περιφέρεια Ηπείρου για να αναλάβει το κόστος 
μεταφοράς μη συμπιεσμένων απορριμμάτων από τους 
ΧΥΤΑ στο εργοστάσιο, έως ότου ολοκληρωθούν οι ΣΜΑ. 
Αυτό το κόστος θα μετακυλιστεί στους δημότες όταν ολο-
κληρωθούν οι ΣΜΑ, ως τέλος μεταφοράς (20ευρώ /τόνο) 
που θα αυξήσει περαιτέρω τα ανταποδοτικά τέλη που 
πληρώνουν οι δημότες σε όλη την Ήπειρο.
Γ) H κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο του «ΚΛΕΙΣΘΕ-
ΝΗ» το 2018 νομοθέτησε ότι οι δήμοι που δεν συμμορ-
φώνονται με την αναγκαστική πληρωμή της ελάχιστης 
εγγυημένης ποσότητας θα αντιμετωπίζουν 2 τρόπους 
παρακράτησης των οφειλόμενων ποσών: είτε 1ον μέσω 
της ΔΕΗ για δήμους που έχουν χρήματα στο ταμείο τους 

για να παρακρατηθούνε, είτε 2ον μέσω της περικοπής, 
της ήδη κατακρεουργημένης κρατικής επιχορήγησης 
(των ΚΑΠ) για δήμους που δεν έχουν χρήματα στο τα-
μείο τους. Η κυβέρνηση ΝΔ διατήρησε αυτή την διάταξη 
στην αναθεώρηση του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ. Δηλαδή σε πλήρη 
συμφωνία οι κυβερνήσεις δένουν χειροπόδαρα τους δή-
μους για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
και να υπηρετηθεί η πολιτική επιλογή των ΣΔΙΤ.»
Είναι φανερό ότι το πρόβλημα δεν είναι τεχνοκρατικό 
αλλά πολιτικό. Αυτό το πολιτικό έγκλημα απέναντι στα 
λαϊκά στρώματα, η Λαϊκή Συσπείρωση όχι μόνο το έβα-
λε στο επίκεντρο της συζήτησης αλλά καλεί το λαό σε 
διεκδίκηση με αιτήματα πάλης ενάντια σε αυτή την πολι-
τική, με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 
Το αίτημα να μην πληρώνουν οι δημότες την κερδοφορία 
της ΤΕΡΝΑ μέσω των ανταποδοτικών τελών, το υιοθέτη-
σαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι στο δήμο Ν Σκουφά, 
παρά την προσπάθεια να μην μπει σε ψηφοφορία.
Οι κομμουνιστές δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, 
σε όλους τους δήμους μπαίνουν μπροστά για την ανάγκη 
να οργανωθεί η πάλη ενάντια στις ΣΔΙΤ, την εμπορευ-
ματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Προβά-
λουν ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων για άμεση δι-
εκδίκηση και πάλη με προμετωπίδα ποιος θα διαχειριστεί 
τα απορρίμματα, με ποιον τρόπο, για το όφελος ποιανού!
-- Ενάντια στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των 
απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που 
συνεπάγεται αυτή, όχι στις ΣΔΙΤ και στις συμβάσεις πα-
ραχώρησης.
-- Ενάντια στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των 
λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
-- Απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων σε δημό-
σιους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων, χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.»

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

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
Φερεκύδου 2 

Αθήνα

Σχετικά με την παρακράτηση από τη ΔΕΗ  
των ανταποδοτικών τελών για τα σκουπίδια
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Βαθμολογία Α’ ΕΠΣ Άρτας 2019-20

Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η Υπέρ Κατά Βαθμοί

1 Σκουφάς  
Κομποτίου 21 18 2 1 53 11 56

2 Δόξα Άρτας 21 17 2 2 63 9 53
3 ΑΟ Κλειδίου 21 16 2 3 66 18 50
4 ΑΕΜ Μέλισσα 21 13 4 4 45 30 43
5 ΑΕ Καμπής 21 14 0 7 50 26 42

6 Απόλλων  
Γλυκορίζου 21 11 3 7 46 36 36

7 Ολυμπιακός  
Καλοβάτου 21 8 5 8 21 25 29

8 Φιλέλληνες Πέτα 21 8 3 10 21 40 27
9 Δίας Κωστακιών 21 7 2 12 23 34 23

10 Αχιλλέας  
Νεοχωρίου 21 6 1 14 28 53 19

11 ΑΕ Ξηροβουνίου 21 5 2 14 26 55 17
12 ΠΑΣ Ανέζα 21 4 3 14 20 51 15
13 ΑΟ Φιλοθέης 21 2 2 17 10 44 8

14 Προοδευτική 
Γραμμενίτσας 21 2 1 18 20 60 7

ΑΘΛΗΤΊΚΑ ΝΕΑ

Ποδοσφαιρικά Νέα

Η πανδημία του κορωνοϊού δεν ήταν δυνατό να μην αλλάξει 
και τα δεδομένα μιας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Η ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ 

έλαβε υπ’ όψιν της την απόφαση της ΕΠΟ για οριστική αναστολή 
όλων των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της χώ-
ρας και επικύρωσε τη βαθμολογία του Α’ τοπικού πρωταθλήματος 
Άρτας ως είχαν την ημέρα της διακοπής τους.

Ο Α.Ο. Σκουφάς Κομποτίου ανακηρύχτηκε πρωταθλητής και 
ανέρχεται στη Γ’ Εθνική κατηγορία, ενώ η Προοδευτική Γραμμενί-
τσας υποβιβάστηκε στη Β’ Άρτας.

Στην Α’ Άρτας ανέρχονται ο Παναγροτικός Αγίου Σπυρίδωνα και η 
ΑΕ Κιρκιζάτων – Πλησίων.

Η Αδελφότητα εκφράζει τα συγχαρητήριά μας σε ποδοσφαιριστές, 
προπονητή και διοίκηση για την τιτάνια προσπάθεια και την επιτυ-
χημένη χρονιά και εύχεται επιτυχίες και στο μέλλον. 

Να σημειωθεί ότι οι Φιλέλληνες Πέτα τερμάτισαν στην 8η θέση 
του Πρωταθλήματος με 27 βαθμούς.

Αναλυτικότερα, η βαθμολογία στην κατηγορία που έπαιζε η ομά-
δας μας διαμορφώθηκε ως εξής:

Από τον αγώνα Φιλέλληνες Πέτα-Απόλλων Γλυκόριζου (1-1).  
Πηγή: artagoal.gr. 

H Άρτα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ποδηλασίας

Το Πανελλή-
νιο Πρωτά-
θλημα Πο-

δηλασίας Δρόμου 
Ανδρών - Γυναικών 
για το 2020 έρχεται 
στην Άρτα!
Ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομο-
σπονδία Ποδηλασίας και την υποστήριξη του Ποδηλατικού 
Ομίλου Άρτας, θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ποδηλασίας Δρόμου Ανδρών - Γυναικών για το 2020.
Οι αγώνες θα γίνουν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έως 
την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μια ευρύτερη περιοχή του Νο-
μού Άρτας, που περιλαμβάνει από την Κορωνησία ως και 
την Ροδαυγή, ενώ θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για 
τους λάτρεις του ποδηλάτου.

Θύμα της υγειονομικής 
κρίσης και το 
ποδόσφαιρο

Τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας:
14η Αγωνιστική: ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΟΦ = 4-2

15η »» ΑΟΦ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ = 3-3

16η »» ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ – ΑΟΦ = 4-1

17η »» ΑΟΦ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ = 0-2

18η »» Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΑΟΦ = 0-0

19η »» ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 
– ΑΟΦ = 0-1

20η »» ΑΟΦ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΒΑ-
ΤΟΥ = 2-0

21η »» Α.0 ΚΛΕΙΔΙΟΥ – ΑΟΦ = 6-0
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«Στις 20 Σεπτέμβρη του 1926, ο ελληνι-
κής καταγωγής βιολιτζής Αλέξης Ζούμπας 
ηχογραφεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά 
μουσικά κομμάτια που έχω ακούσει ποτέ.», 
αναφέρει η Amanda Petrusich των New 
York Times. Πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με 
τη μουσική του μέσω του Cristopher King. 
Μέσα από μία τεράστια συλλογή βινυλίων, 
ο μουσικός παράγωγος της πρότεινε να 
ακούσει τον Ζούμπα. Είχε μάθει τόσο καλά 
το γούστο της, που ήταν σίγουρος ότι ο Έλ-
ληνας βιολιστής θα την μάγευε με το Ηπει-
ρώτικο Μοιρολόι. Και δεν έπεσε έξω.
Ο Αλέξης Ζούμπας ηχογράφησε το μοιρο-
λόι στις 20 Σεπτεμβρίου του 1926, ένα θρή-
νο που μέχρι σήμερα ψάλλεται πάνω από 
τάφους στην Ήπειρο. Είναι λίγο μεγαλύτερο 
από τέσσερα λεπτά και άρτια εκτελεσμένο. 
Δεν είναι όμως η τεχνική που μάγεψε τη 
δημοσιογράφο. «Υπάρχει μια παλλόμενη 
υστερία στο παίξιμό του, η κάθε νότα τρέ-
μει σα να υπέφερε πρόσφατα από μία συ-
ναισθηματική κατάρρευση». Λέγεται ότι εκείνη την περίοδο, ο 
Ζούμπας είχε βυθιστεί στη μελαγχολία της ξενιτιάς και της νο-
σταλγίας για την Ελλάδα, έχοντας περάσει στην Αμερική ήδη 
16 χρόνια.
 Σε μια προσπάθεια να μάθει τι ακριβώς ήταν αυτό που τον συ-
γκίνησε τόσο πολύ, ώστε να δημιουργήσει ένα τόσο έντονο μοι-
ρολόι, ποιος χαμός τον έφερε σε αυτή τη συναισθηματική κατά-
σταση, η Petrusich ταξίδεψε μέχρι την Ήπειρο και οι New York 
Times κατέγραψαν το οδοιπορικό της. Μετά από προτροπή του 
King, έφτασε στο χωριό Βίτσα. Ήθελε να ζήσει από κοντά την 
εμπειρία ενός μοιρολογιού, ενός λαϊκού πανηγυριού, αφού ο 
King της είχε πει ότι «αυτά τα τραγούδια ζουν και πεθαίνουν 
στα βλέμματα, τις χειραψίες και τις αγκαλιές που ανταλλάσσουν 
οι άνθρωποι στο άκουσμά τους». Ο παραγωγός, που ταξιδεύει 
όσο πιο συχνά μπορεί στην Ήπειρο, επέλεγε πάντοτε αυτό το 
μεσαίου μεγέθους χωριουδάκι, που βρίσκεται ψηλά στην ορο-
σειρά την Πίνδου και διοργανώνει το ετήσιο πανηγύρι του στις 
14-17 Αυγούστου. Ως δημοσιογράφος, η Petrusich πίστευε ότι ο 
καλύτερος τρόπος να λύσει το μυστήριο που την απασχολούσε 
ήταν να κάνει αυτό το ταξίδι και να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία. 
Έτσι εκείνο το καλοκαίρι έκαναν μαζί το μεγάλο ταξίδι από την 
Αμερική στο ορεινό χωριουδάκι της Ηπείρου.
Η Petrusich χρησιμοποίησε για τη Βίτσα τη φράση «ασυνήθι-
στα ειδυλλιακή». Εντυπωσιάστηκε από τα ολόλευκα σπίτια από 
ασβεστόλιθο με τις «ελάχιστες παραχωρήσεις στην νεωτερικό-
τητα». Διάβασε για την ιστορία της, από τους Βυζαντινούς μέ-
χρι τον Λόρδο Βύρωνα, θαύμασε την καθαρή και γεμάτη υγεία 
ατμόσφαιρα του τόπου, τα καλντερίμια και τα πλατάνια στην κε-
ντρική πλατεία. Στο χωριό που οι περισσότεροι επιστρέφουν το 
καλοκαίρι, το αυγουστιάτικο πανηγύρι του σφύζει από κόσμο, 
τραγούδι και χορό. Η δημοσιογράφος έφαγε σουβλάκια, ήπιε 
τσίπουρο και έζησε μέσα σε ένα κλίμα «χαρούμενο, σχεδόν εν-
θουσιώδες». Έμαθε, από έναν 33χρονο ντόπιο, ότι το πανηγύρι 
γίνεται για να γιορτάσουν οι άνθρωποι ότι «σήμερα είμαστε εδώ 
μαζί και του χρόνου μπορεί να μην είμαστε και γι’ αυτό χορεύ-
ουμε, και γι’ αυτό κλαίμε».
Το μοιρολόι που άνοιξε το πανηγύρι ήταν αυτοσχεδιασμός, 
όπως είναι όλα τα μοιρολόγια, με εξαίρεση την ύπαρξη ορισμέ-
νων μουσικών δεικτών που συνθέτουν το είδος. Οι περισσότε-
ρες παραδοσιακές Ηπειρώτικες ενορχηστρώσεις αποτελούνται 
από κλαρίνο, βιολί, λαούτο και ντέφι. Η μελωδία του είναι τα-
ραγμένη και ορισμένες φορές, αν η εκτέλεση είναι πολύ καλή, 
το μοιρολόι μπορεί να «ξεδιαλύνει πράγματα μέσα σου». Είναι 
«γι’ αυτούς που δεν είναι εδώ».

Η εκτέλεση του «Ηπειρώτικου Μοιρολο-
γιού» που άκουσε και έζησε η Petrusich 
σε εκείνο το πανηγύρι δεν ήταν ίδια με του 
Ζούμπα, αφού δεν μπορεί να υπάρχει το 
ίδιο μέγεθος απελπισίας κάθε φορά. Αυτό 
που άκουσε η δημοσιογράφος στη Βίτσα 
ήταν μια πιο απαλή εκδοχή της σύνθεσης, 
με λιγότερη ταραχή μέσα της αλλά εμποτι-
σμένη με «μία ανείπωτη πείνα». Το βλέμμα 
του Γρηγόρη Καψάλη, ο οποίος εκτελούσε 
το κομμάτι στο κλαρίνο, ήταν μαλακό, συ-
χνά έχανε στην εστίασή του και έμοιαζε 
χαμένο. Κατά τη διάρκεια του μοιρολογιού, 
οι ντόπιοι ξεκίνησαν τους παραδοσιακούς 
τους χορούς. Η Petrusich σηκώθηκε και 
μπήκε στον κύκλο, κάνοντας «συνεχόμενες 
και γελοίες προσπάθειες» να ακολουθήσει 
τα πολύπλοκα βήματα του χορού. Την επό-
μενη μέρα, ο Καψάλης της είπε ότι την χά-
ρηκε γιατί «είχε μπει στο πνεύμα».
Μέσα από την έρευνά της, η δημοσιογρά-
φος ανακάλυψε ότι η δύναμη της Ηπειρώ-

τικης μουσικής, που αποτελεί την πηγή και τη δομή της εμπει-
ρίας του πανηγυριού, προέρχεται από την έντονη απομόνωση 
του τόπου. Οι μουσικές αυτές συνθέσεις συχνά μιμούνται τις 
«σκληρές φιγούρες του τοπίου» και τα όργανα αναπαράγουν 
φυσικούς ήχους.
Μετά την δεύτερη μόλις μέρα παραμονής της στο χωριό, η 
Petrusich ένιωσε πως είχε παρασυρθεί σε μία «κατάσταση 
συνεχούς παραζάλης» και πως η μουσική την «γιάτρευε». Η 
αντίληψη για τις θεραπευτικές ικανότητες των μοιρολογιών και 
των πανηγυριώτικων τραγουδιών είναι ιδιαίτερα έντονη στην 
Ήπειρο και οι μουσικοί θεωρούνται κάποιου είδους ψυχολόγοι. 
Βλέπουν τι είναι «σπασμένο» και προσπαθούν να το φτιάξουν, 
όπως της είπε ένας ντόπιος μουσικός. Τα πανηγύρια είναι ένα 
λαϊκό τελετουργικό κάθαρσης.
Την τελευταία μέρα του πανηγυριού, ο King την ξύπνησε στις 8 
το πρωί, αφού είχανε πέσει για ύπνο μόλις 3 ώρες πριν. «Ετοι-
μάζονται». Η Petrusich σηκώθηκε και τον ακολούθησε στην κε-
ντρική πλατεία του χωριού. Είχε έρθει η ώρα για τον τελευταίο 
χορό. Οι ντόπιοι ήταν ακόμα εκεί, εξαντλημένοι αλλά χαρούμε-
νοι, ακόμα στην «πίστα». Ένας άντρας, μεγάλος σε ηλικία, την 
πλησίασε και της είπε: «Κατάλαβες; Βλέπεις; Δεν χρειαζόμαστε 
γιατρούς! Είμαστε χαρούμενοι!». Εκείνο το πρωί η Amanda 
Petrusich άφησε το δημοσιογραφικό της μπλοκάκι στην άκρη 
και μπήκε στο χορό. Οι ντόπιοι συνόδευσαν την μπάντα στην 
έξοδο του χωριού, όπου και έκαναν έναν κύκλο γύρω τους, απο-
χαιρετώντας τους με χειροκροτήματα και χορό.
Με ένα μαγικό τρόπο όλοι ησύχασαν ταυτόχρονα. Μετά από ένα 
σιγανό κλάμα μικρής διάρκειας, «από εκείνο που δεν αντιλαμ-
βάνεσαι μέχρι να φτάσει η αλμύρα στα χείλη σου», ξεκίνησαν 
όλοι μαζί την επιστροφή στο χωριό. «Ήταν σαν την παραμο-
νή της Πρωτοχρονιάς. Όλοι αγκαλιάζονταν και έδιναν ευχές». 
Στο τέλος βγήκε και η απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία. Η 
ατμόσφαιρα της ξενιτιάς, η ίδια που συγκίνησε τον Αλέξη Ζού-
μπα έναν αιώνα πριν, είχε αρχίσει να ξεθωριάζει. Η εμπειρία της 
Petrusich από το 3ήμερο πανηγύρι της είχε τελικά δώσει ένα 
κομμάτι της απάντησης που αναζητούσε.
«Αυτό που μάλλον διέλυσε τόσο πολύ συναισθηματικά τον Ζού-
μπα σε εκείνο το studio της Νέας Υόρκης ήταν η σκέψη ότι ίσως 
δεν θα κατάφερνε ποτέ να γυρίσει πίσω. Για εμάς, τουλάχιστον, 
υπήρχε η ελπίδα ότι όσα νιώσαμε θα μας ακολουθούσαν όλο το 
χρόνο, μέχρι την επιστροφή μας το επόμενο καλοκαίρι».

Πηγή: The New York Times, LIFO.gr.  
Εμείς το αντλήσαμε από το: Artinews.gr.

Το Ηπειρώτικο μοιρολόι μαγεύει τους New York Times
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Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν τους μήνες  
Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2020)

Συνδρομές
1. ΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 20,00

2. ΦΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00

3. ΠΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑ 20,00

4. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00

5. ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΕΥΤΥΧΙΑ 35,00

6. ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50,00

7. ΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,00

8. ΝΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50,00

9. ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00

10. ΝΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 50,00

11. ΡΗΓΑ ΚΑΙΤΗ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) 20,00

12. ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00

13. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ  
ΚΩΝ/ΝΟΥ 25,00

14. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ  
ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00

15. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 20,00

16. ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 25,00

ΑΠΟ ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20,00

2. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15,00

3. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15,00

4. ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00

5. ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

ΑΠΕΒΊΩΣΑΝ

• ΣΤΙΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 86

• ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΤΣΙΝΤΖΗΛΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 
72

• ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΤΩΝ 78

• ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΤΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 88

• ΣΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΔΡΕΠΑΝΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΕΤΩΝ 91

• ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΤΗΡ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
ΕΤΩΝ 52

• ΣΤΙΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ  
ΕΤΩΝ 88

• ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΖΑΧΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΤΩΝ 85

• ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΟΥ

• ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 91

• ΣΤΙΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 83

• ΣΤΙΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΜΠΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΤΩΝ 83

• ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΚΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 96

• ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΠΕΣΛΗ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 88

• ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 47

• ΣΤΙΣ 1 ΜΑΐΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 82

• ΣΤΙΣ 10 ΜΑΐΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΩΝ 95

• ΣΤΙΣ 13 ΜΑΐΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΓΕΩΡΓΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΕΤΩΝ 87

• ΣΤΙΣ 18 ΜΑΐΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΤΩΝ 89

• ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΤΩΝ 83

• ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΑΜΟΊ

• ΣΤΙΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΒΕΤΣΗ 
ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΑΡΙΑΣ

ΒΑΠΤΊΣΕΊΣ

• ΣΤΙΣ 30 ΜΑΙΟΥ 2020 Ο ΦΛΩΡΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΣΛΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

• ΣΤΙΣ 30 ΜΑΙΟΥ 2020 Ο ΤΣΑΚΑΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Ο 
ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΗ 
ΕΛΕΝΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

• ΣΤΙΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΒΑΒΕΤΣΗ 
ΕΛΕΝΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

• Η ΓΩΓΩ ΣΕΡΒΕΤΑ & Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΛΙΑΤΣΟΣ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 
ΤΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΑΝΝΑ 

• Η ΡΑΝΙΑ ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΥ & 
Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗΣ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΟΥΣ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΘΩΜΑΗΣ

• Η ΒΑΣΩ ΣΕΡΒΕΤΑ & Ο ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ 
ΤΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ

1. ΚΟΠΑΝΑ ΚΑΣΣΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 50,00 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 

ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 

ΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΜΑΛΙΑ,  

ΕΥΡΙΠΙΔΗ, ΘΗΡΕΣΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΚΑΙ ΝΥΦΗ ΤΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ

2. ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 100,00 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
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Έφυγε από κοντά μας ένας φίλος, ένα εξαιρετικό παιδί, ένας δικός μας άνθρωπος, ο 
συγχωριανός μας Βασίλης Φιλίππου.
Ο Βασίλης ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αδελφότητας με 
σωρεία διακρίσεων στο πρωτάθλημα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. 
Όσο ζούσε στην Αθήνα, ήταν πάντα δίπλα στην Αδελφότητα, σε όλες τις δράσεις της. 
Όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο για τον Βασίλη, για το παιδί με το μόνιμο χαμόγελο, 
με την τεράστια αγάπη για το χωριό μας. Η θλίψη όλων μας, ιδιαίτερα όσων τον γνωρί-
σαμε, είναι μεγάλη. Θα τον έχουμε πάντα στο νου και στην καρδιά μας. 
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 
Καλό παράδεισο να έχει.

Έφυγε ο Βασίλης Φιλίππου
Του Γιώργου Κακαριάρη

Με το παραδοσιακό μας γαϊδουράκι κυκλοφορήσαμε το καλοκαιρινό  
μπρελόκ του συλλόγου μας.

Το Μπρελόκ  Το Μπρελόκ  
του συλλόγου μας του συλλόγου μας 

Η τιμή του είναι μόνο 3€ και μπορείτε να 
το βρείτε 

• Στο βιβλιοπωλείο Ελευθερίας  
Ζερβα Πλατεία Πετα 

• Στο βιβλιοπωλείο Βιρνας  
Κακαριαρη (Άγιος Δημήτριος Πετα)

Καθώς επίσης και στα μέλη του  
συλλόγου μας για την Αθήνα 

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
Πάει καιρός

Στον Μάη Θανάση

ΓΡΑΦΊΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΊΣ - ΔΊΑΦΗΜΊΣΗΓΡΑΦΊΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΊΣ - ΔΊΑΦΗΜΊΣΗ
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
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Φωτογραφήματα

Σωκράτης Λάλος - Περί το 1963

Ευτυχία Βάσιου (Ντουνιά). Κούρεμα στην αυλή - 
Περί τα τέλη της δεκαετίας του ‘50

Οι δάσκαλοι Γιώργος Βασιλάκης, Γιάννης Κώτσης, 

Ευτυχία Ντουνιά, Αρετή Μπακατσέλου-Λάλου και 

ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Σερβετάς

Παιχνίδια στην αυλή - Ευτυχία Ντουνιά

Ευτυχία Βάσιου (Ντουνιά) 1963

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο  
του Γιώργου Ντουνιά


