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200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
του 2021

Στο φύλλο αυτό μπορείτε να διαβάσετε:
• Αφιέρωμα στην Επανάσταση των 

Ελλήνων το 1821, σελ. 8-11
• Διήγημα του Άγγελου Παπασπύρου, 

σελ. 3-5
• Αντικρουόμενα σχέδια για τη Λίμνη 

Πουρναρίου, σελ. 7

• Παιδική χαρά στο χωριό. Στα Εν Δήμω, 
σελ. 12

• Το Σταυρόλεξο του Πέτα, σελ. 6
• Το τσαντάκι της Προέδρου, σελ. 1
• Κοινωνικά, σελ. 14-15

Το τσαντάκι της Προέδρου
του Κ. Ζαχάρου

Αλήθεια, ποιος 
είναι ο ρόλος της 
πολυδιαφημιζό-
μενης επιτροπής 
«Ελλάδα 2021», 
που συστήθηκε 
για να προβάλ-
λει τα 200 χρόνια 
της Επανάστα-
σης του 1821, 
της οποίας προ-
εδρεύει η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου; 
Ειδικότερα, ποιος είναι ο ρόλος της 
προέδρου; 
Μέχρι τη στιγμή που γράφονται οι 
γραμμές αυτές, ακριβώς την 25η Μαρ-
τίου, η δράση της Επιτροπής είναι 
δυσδιάκριτη και συχνά εξαντλείται σε 
επικοινωνιακού τύπου και μη ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις. Όπως λόγου χάρη, 
η εμφάνιση της κυρίας προέδρου με το 
τσαντάκι-πουγκί.
Ας μας επιτραπεί να έχουμε σοβαρές 
αμφιβολίες αν τέτοιες, επικοινωνιακού 
τύπου, εμφανίσεις αναδεικνύουν το 
πνεύμα της Επανάστασης του 1821. 
Και επιπλέον, αν προβάλλουν διδάγμα-
τα για το σήμερα, τόσο αναγκαία σ΄ αυ-
τόν τον κυκεώνα των γεωπολιτικών ανα-
ταράξεων που ταλανίζουν τη χώρα μας.
Δυστυχώς, η απόσταση από τη γελοιο-
ποίηση είναι κοντινή, σχεδόν…ένα τσι-
γάρο δρόμος! Και εδώ δεν πρόκειται 
μόνο για τη γελοιοποίηση προσώπων, 
αλλά θεσμών που έχουν επωμιστεί το 
σοβαρό έργο της ανάδειξης και προ-
βολής του πιο σημαντικού ιστορικού 
γεγονότος, ιδρυτικού του σύγχρονου 
Ελληνικού κράτους. Σημαντικού, επί-
σης, και για τους λαούς της τότε Ευ-
ρώπης που στέναζε κάτω από την αυ-
ταρχική πολιτική της Ιεράς Συμμαχίας. 
Ευτυχώς που οι υγειονομικοί περιορι-
σμοί δεν επιτρέπουν τη μαζική κατανά-
λωση βεγγαλικών, όπως τότε, το 2004, 
με τους εορτασμούς λήξης των Ολυμπι-
ακών, που κινδύνεψε να καεί το άλσος 
δίπλα από το σπίτι της προέδρου! 

Η αποτροπή  
του «προσκυνήματος»

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου 
τον Απρίλιο του 1826, η φλόγα 

της επανάστασης τρεμόσβηνε. Ο εμ-
φύλιος σπαραγμός είχε συμπαρασύ-
ρει τους αγωνιστές σε μια δίνη αυτο-
καταστροφής, ενώ η προέλαση του 
Ιμπραήμ Πασά άφηνε καμένη γη και 
σκορπούσε το θάνατο στην Πελοπόν-
νησο, απαιτώντας δήλωση υποταγής 
(«προσκύνημα») από τους αγωνιστές. 
Τότε, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
αναλαμβάνοντας τη γενική διεύθυνση 
του πολέμου θα απαντήσει εκ μέρους 
των αγωνιζόμενων: 
«Αυτό οπού μας φοβερίζεις, να μας 
κόψης και κάψης τα καρποφόρα δέ-
ντρα μας, δεν είναι μας πολεμικής 
έργον, διότι τα άψυχα δένδρα δεν 
εναντιώνονται σε κανέναν, μόνον 
οι άνθρωποι οπού εναντιώνονται 
έχουνε στρατεύματα και σκλαβώ-
νεις, και έτσι είναι το δίκαιον του 
πολέμου. Με μας ανθρώπους και 
όχι με τα άψυχα δέντρα, όχι τα 
σπίτια που μας έκαψες, μόνον πέ-
τρα απάνω στην πέτρα να μη μεί-
νη, ημείς δεν προσκυνούμεν. Τι τα 
δένδρα μας αν μας τα κόψης και τα 
κάψης, την γην δεν θέλει την σηκώ-

σης και η ίδια η γης που τα έθρεψε, 
αυτή η ίδια γη μένει δική μας και τα 
ματακάνει. Μόνον ένας Έλληνας 
να μείνη, πάντα θα πολεμούμεν και 
μην ελπίζης πως την γην μας θα 
την κάμης δική σου. Βγάλ’ το από 
το νου σου».

Θ. Κολοκοτρώνης: Απομνημονεύματα

«Μόνον ένας Έλληνας να  
μείνη πάντα θα πολεμούμε…»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Το Επόμενο φύλλο θα είναι αφιερωμένο στη μάχη του Πέτα

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
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Info
•  Τα νέα του Πέτα μπορείτε να 

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

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

“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

Τα μελλούμενα 
Ποιήματα που γράφονται σήμερα

Σ’ όνειρο ξεδιπλώθηκαν πρωινά
του δύο χιλιάδες σαράντα τρία.
Ο περίπατος, τα χρώματα, ο κήπος,
στην άκρη μιας στέρνας η κυρία 
κι εντός ένας μαύρος κύκνος 
ν’ αρμενίζει καθημερινά σιγαλά
γράφοντας κύκλους εξακολουθητικά.

Στην ονειρική ξενάγηση, ξαφνικά,
σφοδρή ξέσπασε καταιγίδα
με τυφλούς ανέμους στη στεριά
και κινηματογραφικά φανερώθηκε μετά
ξυπόλυτων περπάτημα σε καρφιά,
που δε σηματοδοτούν νέο ξεκίνημα.

Σήμερα, το παρελθόν του αύριο,
 μας ζώνουν οι κίνδυνοι του χθες
και το μυαλό απ’ τις κακές ειδήσεις 
πιέζεται να επεξεργασθεί τα γεγονότα.

Στον ορίζοντα της πολιτείας το θολό
ποικίλα μαζεύτηκαν τρωκτικά
 που προκαλούν μαζικό πανικό
κι όλοι τρέχουν σε τείχη να κλειστούν.

Με ηθελημένα καθηλωμένη την κοινωνία 
τα μελλούμενα προμηνύουν για όλους και 
τους τωρινούς και τους μελλοντικούς τα 
τρωκτικά να ροκανίζουν τη ζωή. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτεμάχιο-πρώην  

δενδροπερίβολο-στη θέση 
Μεσαύλακα (Μπούϊνη) 

τεσσάρων (4) στρεμμάτων, 
επί της παρόχθιας στον  

χείμαρρο Μπούτση  
αγροτικής οδού και  

σε απόσταση περίπου 150μ. 
από την Παλαιά Εθνική Οδό 

Άρτας – Αθηνών. 
Τηλ. επικοινωνίας:  

Κων/νος Μπίζας 
6938 612 122

Το Ακορντεόν του Κώστα Ζαχάρου
Το σπουδαίο αυτό μουσικό όργανο, το ακορντεόν, που γεμίζει με τον πλούσιο ήχο του 
ορχήστρες, αλλά και με εξαιρετικές σολιστικές δυνατότητες, νοιώθουμε την ανάγκη να 
το υπερασπιστούμε (!) από τη συκοφάντηση που υφίσταται στις μέρες μας. Η «κατ’ ανα-
λογίαν» χρήση του τρόπου λειτουργίας του για να περιγράψει τη διαχείριση της πανδη-
μίας θεωρούμε ότι είναι προσβλητική για το όργανο! Κι αυτό γιατί, ενώ το ακορντεόν με 
τη φυσούνα του δημιουργεί ήχους ευχάριστους, που μας ταξιδεύουν και γλυκαίνουν τη 
ψυχούλα μας, τι έχουν να επιδείξουν οι «ακορντεονίστες» της πανδημίας; Ελάχιστα, αν 
κρίνουμε από τα αποτελέσματα. 
Ο λαός μας για να περιγράψει την απραξία και την έλλειψη διάθεσης για δράση χρησι-
μοποιεί μια έκφραση που η σοβαρότητα της εφημερίδας δεν επιτρέπει να παραθέσουμε 
ολόκληρη: «Με κλ… δεν βάφονται αυγά!». 
Αλήθεια, τι πρωτοβουλίες πάρθηκαν ένα χρόνο τώρα, για να θεραπευτούν οι σοβαρές 
ανεπάρκειες του συστήματος υγείας, να ενισχυθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θε-
ωρούνται υγειονομικές βόμβες διασποράς του ιού, να επιταχυνθεί το πρόγραμμα εμβο-
λιασμού με προμήθειες από διάφορες χώρες που το παράγουν (βλέπεις, εμείς είμαστε 
ακραιφνείς ευρωπαίοι!), κ.ά.; Ή μήπως, έγιναν απόπειρες να βρεθούν λύσεις στα θέματα 
της εκπαίδευσης; 
Ελπίζουμε οι ζεστές μέρες της Άνοιξης που έρχονται να οδηγήσουν σε εκτόνωση την τετα-
μένη υγειονομικά κατάσταση και η δυνατότητα επίσκεψης του γενέθλιου τόπου το Πάσχα 
να αποφορτίσει το βαρύ ψυχικό φορτίο. 
Όσο για τα ακορντεόν, ας τα χαιρόμαστε σα μουσικά όργανα και όχι με τη μεταφορική 
τους χρήση!

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

του Γιώργου Παπαδημητρίου, 12/11/2020
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Διήγημα του Άγγελου Παπασπύρου

Ο θείος- Χαράλαμπος ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση 
γιατί ο βίος του όλος ήταν μια συναρπαστική ιστορία. 
Έζησε στο Χωριό μέχρι τα 27 του χρόνια, αλλά και 

τότε που εγκαταστάθηκε για πολλά χρόνια στο καμποχώρι 
στον Καλόβατο, ερχόταν στο Χωριό αραιά και πού και μόνο 
το βράδυ αφού έπεφτε ο ήλιος. Ήταν ψηλός, λεπτός και ευθυ-
τενής. Στη νιότη του είχε πλούσια ξανθά μαλλιά και ήταν ένας 
γεροδεμένος κρεμανταλάς με ατέλειωτα κανιά. Στην κλειστή 
κοινωνία του χωριού όλοι είχαν να λένε για τη σωματική του 
δύναμη και το θάρρος που έδειξε σε αμέτρητες περιπτώσεις. 
Το θλιβερό πέρασμα του χρόνου όμως είχε αφήσει τα ση-
μάδια του. Οι σωματικές του δυνάμεις είχαν φθαρεί και στο 
πρόσωπό του φάνηκαν αυλακιές με βαθιές ρυτίδες. Ήταν και 
το ποτό που του έγινε ανεξέλεγκτο πάθος για να καταλήξει 
αλκοολικός και να φθείρει ακόμα περισσότερο τις σωματικές 
και ψυχικές του δυνάμεις.
Παρόλα αυτά από τον Καλόβατο μέχρι το Πέτα πηγαινοέρ-
χονταν πάντα με τα πόδια και δεν ήταν μικρή απόσταση, 12 
χιλιόμετρα δρόμος. Περπατούσε τόσο γρήγορα που κανένας 
δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει και το περίεργο ήταν ότι 
έφευγε πιωμένος από το Πέτα και επέστρεφε στον Καλόβατο 
πάλι με τα πόδια μέσα στη νύχτα χειμώνα-καλοκαίρι.
Όταν ερχόταν στο Χωριό νωρίς, αλλά πάντα βράδυ, ανέβαινε 
στα Πάνω Κοτρώνια να μας δει. Τον Πατέρα βέβαια σπάνια 
τον έβλεπε γιατί εάν δεν ήταν εξορία, θα υπηρετούσε δάσκα-
λος σε κανένα κουτσοχώρι στη ορεινή Άρτα. Δεν κάθοταν 
πολύ στο σπίτι, λίγες κουβέντες έλεγε όταν ήταν ξεμέθυστος. 
Αν τύχαινε να είχε εν τω μεταξύ τραβήξει μερικά ούζα, γίνοταν 
λαλίστατος, αλλά ποτέ δεν έλεγε αδιάφορες και μεθυσμένες 
κουβέντες. Αντίθετα τα λεγόμενά του φανέρωναν άνθρωπο 
με πλούσιες εμπειρίες και ενδιαφέρουσες μνήμες. Και όλα τα 
διηγούταν με αφοπλιστική ειλικρίνεια και γενναίο αυτοσαρκα-
σμό, ιδίως για την αρρώστια του τον αλκοολισμό και για τη 
ζωή του που τη θεωρούσε μια χαμένη ιστορία όπως έλεγε.
Μετά τη σύντομη επίσκεψη στο σπίτι μας δεν παρέλειπε ποτέ 
να ανέβει πιο πάνω προς την Κορακοφωλιά, όχι γιατί σαν 
ξενιτεμένος νοσταλγούσε να δει τα σοκάκια του χωριού, αλλά 
για να περάσει έξω από το σπίτι της παλιάς νεανικής του αγά-
πης που του άφησε αγιάτρευτη πληγή και ακόμα και σήμερα 
η ανάμνησή της ήταν γι’ αυτόν οδυνηρή νοσταλγία.
Όλα ξεκίνησαν όταν νέος ακόμα ερωτεύτηκε την Πολύμνια, 
που όλοι στο χωριό Πόλυ τη φώναζαν από πολύ μικρή. Η 
Πόλυ ήταν καλοκαμωμένη κοπέλα, μελαχρινή με μακριές 
πλεξούδες. Δεν ήταν ψηλή, μάλλον κοντή θα την έλεγες, αλλά 
εξέπεμπε νεανική ζωντάνια και σπινθηροβόλο βλέμμα. Και 
φαίνεται ότι ήξερε να γοητεύει τους γύρω της. Ήταν πραγμα-
τική Σουλιώτισσα γιατί η μακρινή καταγωγή της είχε τις ρίζες 
της στο Σούλι και οι πρόγονοί της έφθασαν στο Πέτα κυνηγη-
μένοι από τον Αλή Πασά. 

Ο Χαράλαμπος δεν περίμενε πολύ για να εκφράσει αυτό που 
αισθάνονταν για την Πόλυ. Εξάλλου δεν υπήρχαν στο χωριό 
πολλές ευκαιρίες για τέτοιες ερωτικές επαφές. Τη συνάντησε 
δήθεν τυχαία πάνω από τη Βρυσούλα εκεί στις πλακανίδες. 
Αυτή πήγαινε στην Κούρζα για νερό με τον τσίγκο στο χέρι. 
Τη σταμάτησε απλώνοντας το μακρύ χέρι του και κλείνοντάς 
της το δρόμο. 
-Πόλυ, της είπε, θα έχεις καταλάβει ότι όχι μόνο μου αρέσεις 
και σε συμπαθώ αλλά πολύ περισσότερο. Είσαι καλή κοπέλα 
γι’αυτό θα σε ζητήσω απ΄τον Πατέρα σου.
-Να με ζητήσεις του είπε και έφυγε σχεδόν τρέχοντας.
Ο Χαράλαμπος δεν άργησε. Το ίδιο βράδυ αντάμωσε τον Πα-
τέρα της στο καφενείο του συγγενή του Γιάννη Γούλα. Κάθι-
σαν μαζί σε μια γωνιά και χωρίς πολλά λόγια και περιστροφές 
του ζήτησε την Πολύμνια για γυναίκα του. 
-Άκου Χαράλαμπε, του είπε ο μπάρμπα-Σπύρος, ξέρω ότι εί-
σαι καλό παλικάρι και δουλευταράς αλλά μια ζωή με μεροκά-
ματο σε ξένο βιός πώς θα τα βγάλεις πέρα; Έχετε μια μικρή 
περιουσία και είστε πέντε αδέλφια, σαν να λέμε ακτήμονας εί-
σαι. Όχι Χαράλαμπε δεν θα στη δώσω την κόρη μου. Και για 
να χρυσώσει το χάπι της ταπεινωτικής απόρριψης πρόσθεσε:
-Πρέπει να ξέρεις όμως ότι πάντα σε εκτιμούσα και σε εκτιμώ 
γιατί είσαι από τα καλά παιδιά του χωριού.
Η απόρριψη αυτή έγινε για το Χαράλαμπο μια οδυνηρή πλη-
γή που δε γιατρεύτηκε ποτέ. Ο έρωτας για την Πολύμνια έμει-
νε ανεκπλήρωτο όνειρο και πόθος. Αλλά αυτή η αποδοκιμα-
σία του φάνηκε ότι ήταν μοιραία για την παραμονή του στο 
Χωριό, γιατί ένιωσε ηττημένος και καταφρονεμένος.
Μην μπορώντας να συμβιβαστεί με τη νέα πραγματικότητα 
έφυγε για την Αθήνα με ένα καράβι από την Κόπραινα.
Για τη ζωή του εκεί λίγα πράγματα έγιναν γνωστά από τον 
ίδιο, όσα κατά καιρούς σβαρνώντας τη μνήμη του διηγούταν 
αποσπασματικά μετά την ουζοποσία, αλλά και από τον αδερ-
φό του τον Αποστόλη, από κάποιους συγγενείς και φίλους, 

του Άγγελου Παπασπύρου

Η μακρά παραμονή του Άγγελου Πα-
πασπύρου στο χωριό, λόγω πανδημί-
ας, αποδείχτηκε ιδιαίτερα παραγωγική 
για τη συγγραφική του δραστηριότη-
τα. Πλούσια η παραγωγή διηγημάτων, 
που συχνά αντλούνται από την καθη-
μερινότητα του χωριού.

Απλός, ουσιαστικός και οικείος ο λό-
γος του Άγγελου, χωρίς περιττά επί-
θετα και φιοριτούρες, μας οδηγεί σε 
νοσταλγικές στιγμές, σε ταραγμένες 
εποχές, σε συγκινητικές καταστάσεις. 
Το διήγημα που έχουμε την τιμή να 
φιλοξενούμε, εντάσσεται σε μια ενό-

τητα με γενικό τίτλο «Απίθανοι τύποι», 
όπου επιχειρείται μια ηθογραφία-μια 
τυπολογία πετανίτικων συμπεριφο-
ρών. 
Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδα τα διη-
γήματα του Άγγελου!

Τα Νέα του Πέτα 

Ο θείος Χαράλαμπος
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που και αυτοί λίγα γνώριζαν.
Γεγονός πάντως αναμφισβήτητο είναι ότι η Γερμανική κατοχή 
τον βρήκε να υπηρετεί χωροφύλακας σε προάστιο της Αθή-
νας.
Τον πρώτο κιόλας χρόνο της κατοχής, ο διοικητής του τμήμα-
τος που υπηρετούσε, του ανάθεσε να μεταφέρει έναν κρατού-
μενο στις φυλακές της Αίγινας.
-Θα σε πάει, του είπε, το αυτοκίνητο της υπηρεσίας μέχρι το 
Λιμάνι. Θα ανέβεις στο πλοίο και θα έχεις από κοντά τον κρα-
τούμενο χωρίς να του βγάλεις τις χειροπέδες, ότι και να σου 
πει ο Καπετάνιος. Στην Αίγινα θα τον παραδώσεις μαζί με τα 
χαρτιά που σου δώσαμε στο φρουραρχείο. 
Ο κρατούμενος ήταν ένας ήρεμος και σιωπηλός άνθρωπος, 
όχι πολύ νέος, ευγενικός και συνεργάσιμος με τα όργανα. 
Όταν το αυτοκίνητο της υπηρεσίας τους άφησε στο λιμάνι, ο 
Χαράλαμπος αντί να ανέβει στο πλοίο, πήρε παράμερα τον 
κρατούμενο, του έβγαλε τις χειροπέδες τον άφησε ελεύθερο 
και του είπε να πάει στο καλό. Δεν τον ρώτησε, ούτε έμαθε 
αν ήταν πολιτικός ή ποινικός κρατούμενος. Ο ίδιος έβγαλε το 
καπέλο και το σακάκι της υπηρεσίας, φόρεσε πολιτικά και με 
έναν τροβά με λίγο ψωμί στην πλάτη ξεκίνησε για το χωριό 
με τα πόδια. Έφθασε στο Πέτα και από κει στα Τζουμέρκα, 
στο χωριό Ανεμορράχη όπου υπηρετούσε ακόμα δάσκαλος 
ο Πατέρας μας, δηλαδή ο αδελφός του, μετά από ένα μήνα. 
Εκεί μας βρήκε. Σε όλη αυτή τη δύσκολη για την εποχή πο-
ρεία, που ήταν μεγαλύτερη από 400 χιλιόμετρα, δεν χρησιμο-
ποίησε πουθενά μεταφορικό μέσο παρά μόνο μια ψαρόβαρ-
κα για να περάσει από μια παραλία έξω από την Πάτρα στο 
Κρυονέρι. Ήταν μέσα Σεπτέμβρη του 1941 και οι Γερμανοί 
βρίσκονταν ήδη στη χώρα από τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου. 
Από τις λίγες δειλές αναφορές που έκανε ο ίδιος για τη με-
γάλη αυτή πορεία, ήταν βέβαιο ότι δεν ακολουθούσε πάντα 
το δημόσιο δρόμο, αλλά ξεστράτιζε σε χαραγμένα μονοπάτια 
σαν μοναχικός λύκος για να αποφεύγει ελέγχους και άσκοπες 
ή δυσάρεστες συναντήσεις. Όταν τον έζωνε η πείνα, έμπαι-
νε στα χωράφια και στα περιβόλια και έτρωγε σταφύλια και 
φρούτα. Ήταν βλέπεις Τρυγητής μήνας. Αλλά βρέθηκε και σε 
περίοδο που άρχιζαν ξαφνικές μπόρες και καταιγίδες. Πολ-
λές φορές έβρισκε καταφύγιο σε καλύβες, αχυρώνες και κάτω 
από γέφυρες. Έλεγε ότι κάτω από τα γεφύρια υπήρχε μεγα-
λύτερη ασφάλεια για τον βραδινό ύπνο γιατί κανένας δεν σε 
ενοχλούσε εκεί.
Οι κακές γλώσσες λένε ότι μόνο μια ολιγοήμερη στάση  
έκανε. 
Έξω από το Αίγιο σε ένα όμορφο σπίτι κτισμένο μέσα σε ένα 
περιβόλι, σταμάτησε και ζήτησε από τη νοικοκυρά λίγο ψωμί 
για το δρόμο. Η χήρα ιδιοκτήτρια του σπιτιού τον είδε ψηλό, 
γεροδεμένο και γοητευτικό και τον ρώτησε αν μπορούσε να 
κόψει με την κοσιά τα ξεροχόρταρα του περιβολιού γιατί δεν 
μπόρεσε να τα κόψει την άνοιξη όταν έπρεπε, και οπωσδή-
ποτε, του είπε, με αμοιβή. Δέχτηκε φυσικά την πρόταση της 
χήρας. Το πρώτο βράδυ κοιμήθηκε σε ένα διπλανό δωμάτιο, 
εκεί που του έστρωσε η χήρα και έπεσε ξερός μέχρι το πρωί, 
αγνοώντας τις έμμεσες προκλήσεις και τα ποικίλα ερεθίσμα-
τα που δέχτηκε από την καλοστεκούμενη χήρα. Το πρωί τον 
κάλεσε να πιούνε καφέ στο μπαλκόνι. Τον ρώτησε τι δουλειά 
έκανε στην Αθήνα και της εξήγησε ότι υπηρετούσε στη χωρο-
φυλακή. Αυτό έφερε για λίγο μια σιωπή. Τότε ο Χαράλαμπος 
βλέποντας τις κότες στην αυλή και έτσι για να δώσει διέξοδο 
στην αμηχανία, της είπε πόσο καλά ζούσε εδώ με το περιβόλι 
της, με τα φρούτα της, και με τα αυγά απ΄τις κοτούλες της. Η 
χήρα δεν άργησε να του απαντήσει.

"Από αυγά φίλε μου τίποτα, οι κότες δεν γεννάνε"
"Γιατί τι έχουν και δεν κάνουν αυγά; περίεργο μου φαίνεται"
"Ο κόκορας φταίει, είναι αδιάφορος, φαίνεται ήταν πρώην χω-
ροφύλακας"
Ο Χαράλαμπος γέλασε με το φανερό υπονοούμενο της χήρας 
και το βράδυ ξάπλωσε χωρίς περιστροφές στο διπλό κρεβάτι 
της χήρας και κοιμήθηκαν αγκαλιά. Δούλεψε δυο μέρες, έφα-
γε καλά, πλύθηκε και κοιμήθηκε σαν άνθρωπος. Την Τρίτη 
μέρα παρ’όλες τις προτροπές της χήρας να μείνει ακόμα κά-
να-δυό μέρες, τροβάδιασε για καλά με πλούσια τροφοδοσία 
για κάμποσες μέρες και συνέχισε το ταξίδι.
Μετά το Ρίο και στην παραλία προς την Πάτρα, συνάντησε 
δυο ψαράδες. Προθυμοποιήθηκε να τους βοηθήσει να τρα-
βήξουν τις βάρκες έξω γιατί όπως είπαν οι ίδιοι, τα σημάδια 
έδειχναν δυνατούς νοτιάδες το βράδυ. Πάνω στην κουβέντα 
τους ζήτησε αν μπορούσαν να τον πάρουν την άλλη μέρα 
μαζί και να τον αφήσουν απέναντι στην παραλία της Βαράσο-
βας αφού εκεί κοντά θα έριχναν τα δίχτυα όπως του έλεγαν. 
Δεν αρνήθηκαν αρκεί του είπαν να έχει αύριο καλοσύνη. 
Έτσι κοιμήθηκε στα αρμυρίκια της παραλίας και την άλλη 
μέρα πέρασε απέναντι.
Μετά τα μέσα Οκτώβρη έφθασε στην Ανεμορράχη. Εκεί έμει-
νε μαζί μας και κοιμόταν στο δημοτικό σχολείο. Βρήκε και 
πολλούς συγγενείς και συγχωριανούς που σκόρπισαν από 
το Πέτα και κατέφυγαν στα ορεινά χωριά γιατί οι Γερμανοί 
είχαν αρχίσει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.
Και εδώ αισθάνονταν πολύ προσωρινός. Δεν έμεινε πολύ. 
Μόλις ηρέμησαν κάπως τα πράγματα συνέχισε την περιπλά-
νησή του. Κατέβηκε για λίγο στο Πέτα, πέρασε από την Άρτα 
και βρέθηκε στον Καλόβατο, στον κάμπο. Εκεί ζήτησε δου-
λειά από τον μεγαλοκτηματία τον Μπαϊκούση. Ο τσιφλικάς 
ήξερε τι ακάματος δουλευτής ήταν, γιατί είχε δουλέψει στα 
κτήματά του πριν φύγει για την Αθήνα. Τον τοποθέτησε φύλα-
κα στις καλλιέργειες και στα μποστάνια. Εκεί ο Χαράλαμπος 
ζούσε τον περισσότερο καιρό μόνος του στα τσαρδάκια και 
στα καλύβια έξω από τον οικισμό, φορτωμένος με τις μνήμες 
του παρελθόντος. Στον Καλόβατο πήγαινε μόνο για να πάρει 
φαγητό, αν δεν του έφερνε με το κάρο κανένας υποτακτικός. 
Το ποτό δεν του έλειπε ποτέ. Χωρίς φαγητό μπορούσε να 
μείνει, χωρίς ποτό ποτέ. Δεν το άντεχε.
Και τούτο το ανάποδο βράδυ βρέθηκε στο χωριό του, στο 
καφενείο του Φωτάκη να πίνει τα ούζα και έξω η βροχή να μη 
λέει να κοπάσει. Με το μπάρμπα-Στάθη τον Φουρνέλη που 
θεωρούσε το Χαράλαμπο σωτήρα του, ψιλοκουβέντιασαν 
αρκετή ώρα για θέματα της καθημερινής αγροτικής ρουτί-
νας, αλλά θυμήθηκαν και περασμένα νεανικά περιστατικά και 
κατορθώματα. Ο Στάθης έφυγε νωρίς. Ο θείος-Χαράλαμπος 
δεν πήγαινε ποτέ στα άλλα αδέρφια του να μείνει το βράδυ 
και εμείς είχαμε από καιρό φύγει για την Αθήνα. Έμεινε μόνος 
με το ποτό, τις σκέψεις και μια θλίψη.
Και σήμερα με τέτοια μέρα δεν μπόρεσε να περάσει από το 
δρόμο της. Όταν περνούσε και την έβλεπε στην αυλή η Πο-
λύμνια άφηνε κάτω ότι κρατούσε, σταύρωνε τα χέρια, τον κοί-
ταζε για λίγο με ένα βλέμμα συμπόνιας αλλά και παράκλησης 
σαν να του έλεγε,"Γιατί βρε Χαράλαμπε τόσα χρόνια πέρα-
σαν, δεν κατάλαβες ακόμα ότι εκείνη η ιστορία είναι τελειωμέ-
νη;" Γρήγορα έμπαινε μέσα.
Πολλές φορές δεν την έβλεπε καθόλου αλλά είχε μια αδιό-
ρατη αίσθηση επαφής γιατί ξαναγύριζε στα χρόνια της νιό-
της όταν περνούσε από το πατρικό της, εκεί στην Παλιοκτσή, 
και αντάλλασε λόγια και χαμόγελα μαζί της. Η Πολύμνια από 
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χρόνια τώρα είχε αθόρυβα αφοσιωθεί στα οικογενειακά κα-
θήκοντα. Αφού είχε παιδιά να μεγαλώσει, ο άντρας της ήταν 
καλός οικογενειάρχης και η εικόνα του Χαράλαμπου είχε πλέ-
ον ξεθωριάσει μέσα της.
Άφησε όμως την αδιέξοδη νοσταλγία του και βγήκε στην πόρ-
τα του καφενείου να δει μήπως ξεθάρρεψε ο καιρός.
"Δεν βλέπω προκοπή, Θανάση, πρέπει να φύγω για τον Κα-
λόβατο." 
"Καλά ξεκούτιανες τελείως, πού θα πας με τέτοιο καιρό;
"Θα μείνω εδώ παρακάτω μέχρι να ξεκόψει"
"Περίμενε να σου δώσω τουλάχιστον ένα τσουβάλι άδειο που 
έχω εδώ να το ρίξεις πάνω σου."
Πήρε το σακί το δίπλωσε, το έκανε κάπα, το έριξε πάνω του 
και χάθηκε στο σκοτάδι.
Έφθασε μέχρι τα Ριζαριά σε είκοσι λεπτά. Εκεί στο περιβόλι 
του ξαδέλφου του, του Λάμπρου υπήρχε μια αχυροκαλύβα. 
Μπήκε μέσα μούσκεμα μέχρι το κόκαλο. Σε λίγο άρχισε να 
τρέμει και για να ζεσταθεί έστρωσε κάτω άχυρα και φύλλα 
που βρήκε μέσα στο καλύβι και ξάπλωσε. Δεν πέρασε μια 
ώρα και ένιωσε να ψήνεται στον πυρετό και τότε καταβυθίζο-
νταν σε παραισθήσεις και βρίσκονταν έξαφνα πότε στα παιδι-
κά χρόνια, πότε κοντά στο ανεκπλήρωτο όνειρο και πότε στη 
μοναξιά ενός ατέλειωτου δρόμου. 
Το πρωί αποκαμωμένος χωρίς δυνάμεις και με ψηλό πυρε-
τό ουσιαστικά σύρθηκε μέχρι το νοσοκομείο της Άρτας. Ήταν 

βλέπεις και στο δρόμο του για τον Καλόβατο. Ο γιατρός διέ-
γνωσε βαριά πνευμονία και τον κράτησε για θεραπεία, αλλά 
το χειρότερο στις εξετάσεις διαπιστώθηκε προχωρημένη φυ-
ματίωση. Δεν μπόρεσε να γυρίσει στον Καλόβατο. Τον έστει-
λαν για θεραπεία στο Σανατόριο στα Γιάννενα. Έμεινε αρκετό 
καιρό, αλλά δεν ήταν πλέον ο αεικίνητος Χαράλαμπος. Έβλε-
πε και ο ίδιος ότι τον πλησίαζε απειλητικά το τέλος του χρό-
νου. Παρόλα αυτά ποτέ δεν έκοψε το ποτό και το τσιγάρο. Και 
μέσα στο Σανατόριο έβρισκε τρόπο να προμηθεύεται αλκοόλ 
κάθε μορφής και ποιότητας.
Αποφασίσαμε να τον πάρουμε στην Αθήνα. Δέχτηκε τελικά 
να έρθει μετά από χίλιες αντιρρήσεις που είχε στην αρχή. 
Ίσως το είδε και σαν τελευταία προσπάθεια να αποξενωθεί 
από το ποτό. Δεν άντεξε περισσότερο από ένα μήνα μέσα 
στα στενά όρια μιας οικογένειας. Ένα πρωί έφυγε από τα Πε-
τράλωνα με τα πόδια αλλά μόνο μέχρι το πρακτορείο. Τώρα 
πήρε το λεωφορείο για την Άρτα και εγκαταστάθηκε πάλι στον 
Κάμπο. Πολύ γρήγορα βρέθηκε πάλι στο Σανατόριο στα Γιάν-
νενα. Έζησε για λίγο σαν μαραμένο χαμολούλουδο, αυτός ο 
άντρας που φάνταζε κυπαρίσσι μέσα στον απέραντο κάμπο. 
Πέθανε λησμονημένος, μέσα στην τραγική μοναξιά του, ένα 
βράδυ που μια αδιάκοπη βροχή κροτάλιζε ρυθμικά τη στέγη 
και την αυλή. Μία σκιά αχνοφάνηκε μέσα στο σκοτάδι. Ήταν 
η ξεθωριασμένη μορφή της Πολύμνιας και ύστερα το σκοτάδι 
και η ανυπαρξία.

 Πέτα Φεβρουάριος 2021 
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Σταυρόλεξο  Πέτα

Από το φύλλο αυτό θα φιλοξενούμε σταυρόλεξο με λέξεις που σχετίζονται με το χωριό μας, γι αυτό και ο τίτλος του: 
«Σταυρόλεξο Πέτα». Η ιδέα και η υλοποίηση ανήκει στο Χρήστο Κοντογιώργο. Τα Νέα του Πέτα καλωσορίζουν το νέο μας 
συνεργάτη και τον ευχαριστούν για τη συνεισφορά του. 

Η γέννηση της ιδέας του Σταυρόλεξου Πέτα
του Χρήστου Κοντογιώργου

Ήταν τη δεκαετία του ’80, όταν περιμέναμε να 
κλείσουν τα σχολεία και να πάμε στο χωριό.
Στο Πέτα... 
Δεν ήμασταν μόνιμοι κάτοικοι, αλλά εκεί ήταν 
και είναι μόνιμα το μυαλό, η καρδιά και οι σκέ-
ψεις μας. Εκεί είναι και οι αναμνήσεις μας...

Οι γειτονιές με τα περίεργα ονόματα, τα 
παρατσούκλια, τα παραδοσιακά φαγητά, 
τα παιχνίδια στα κακοτράχαλα σοκάκια, τα 
ματωμένα γόνατα, οι λέξεις που δεν γνωρί-
ζαμε εμείς από την Αθήνα. Ο μπάρμπας και 
η θείτσα, που έπρεπε να χαιρετάμε πρώτοι, 

το «τίνος είσαι εσύ», το ψωμί με ζάχαρη και 
νερό (το σνακ της εποχής), και πολλά ακό-
μα..!
Ας τα θυμηθούμε, ας αναπολήσουμε κά-
ποια από αυτά και ας χαμογελάσουμε λύνο-
ντας τα σταυρόλεξα του Πέτα μας.
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24. Αρχικά της ομάδας μας

25. Την βλέπουμε από ψηλά
30. Συνοικία έξω από το 

Πέτα
31. Αλλιώς τα σπορτέξ
32. Ιστορική του Πέτα το 

1822
33. «Φιλικός» ο Δήμος
35. Γειτονιά και πάνω και 

κάτω
37. Τα …. του Πέτα 
38. Αυτή η λέξη, δεν υπάρχει 

στο Πέτα
39. Είχαμε πράσινο, κόκκινο 

και μπλε

ΚΑΘΕΤΑ
1. Τεχνητή μας λίμνη (γεν.)
2. Τις μαζεύουμε 

Φθινόπωρο
3. Άλλη μία γειτονιά
5. Πόσιμο νερό σε γούρνα
7. Τόπος συνάντησης

10. Δεσπόζουν στην πλατεία
12. Το βλέπουμε σαν 

γυναίκα που κοιμάται
13. Ο μεγαλύτερος κοντός 

ηθοποιός
14. Έτσι μνημονεύεται το 

Πέτα
15. Και με γάλα, και με χόρτα 

φτιάχνεται

16. Και από κει πας Μνημείο
18. Έχουμε φάει πολλές για 

πρωινό
20. Τα σπάμε το Πάσχα
22. Παλιά σχολή στο Πέτα
23. Το ψηλότερο σημείο
26. Εκεί ρίχναν τον σταυρό
27. Πανέμορφο μοναστήρι
28. Γιορτάζουμε στις 4..... 

1822 
29. Παλιό, πέτρινο, γεμάτο 

παιδιά
34. Πότε ήρεμος, πότε 

θυμωμένος
36. Γραμμή αστικού «Πέτα-

……»

Το Πέτα μας

Η λύση του Σταυρόλεξου βρίσκεται στη σελίδα 11.
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Ενδιαφέρον για εγκατάσταση πλωτών  
φωτοβολταϊκών πάρκων

Διαβάσαμε σε καθημερινές εφημερίδες το ενδιαφέρον της εταιρείας 
ΤΕΡΝΑ για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών σε τεχνητές λίμνες 
που σχηματίζονται σε φράγματα της ΔΕΗ. Αναλυτικότερα, η ΤΕΡ-
ΝΑ κατέθεσε στη Ρυθμική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αιτήσεις για χορή-
γηση βεβαίωσης παραγωγού για την ανάπτυξη πλωτού φωτοβολ-
ταϊκού ισχύος 120 MW στον τεχνητό ταμιευτήρα Καστρακίου, ενός 
δεύτερου ισχύος 103 MW στον τεχνητό ταμιευτήρα Πουρναρίου 
και ενός τρίτου, ισχύος 42 MW, στον τεχνητό ταμιευτήρα Στράτου.
Η εικόνα που παρατίθεται στη συνέχεια αντλήθηκε από την ιστο-
σελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δείχνει την περιοχή 
που η εταιρεία προτείνει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στη 
λίμνη Πουρναρίου. 
Να σημειώσουμε ότι οι Δήμοι της περιοχής φαίνεται να αγνοούν 
τους σχεδιασμούς των εταιρειών ΤΕΡΝΑ και ΡΑΕ και ειδικότερα 
τις μελέτες (αν υπάρχουν) για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
συγκεκριμένου έργου. 

Πολίτες και παραλίμνιοι δήμοι συζητούν για την 
περιβαλλοντική προστασία της περιοχής

Σε πρωτοβουλία της «Ομάδας πολιτών για την αξιοποίηση της πα-
ραλίμνιας περιοχής του φράγματος Πουρναρίου» ανταποκρίθηκαν 
δημοτικές αρχές που γειτνιάζουν με τη λίμνη Πουρναρίου και δη-
μότες που οραματίζονται μια ήπια ανάπτυξη της παραλίμνιας πε-
ριοχής που θα έχει έντονο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φαίνεται 
να αγνοούσαν τους σχεδιασμούς των εταιρειών ΡΑΕ και ΤΕΡΝΑ. 
Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που έγινε διαδικτυακά, ο Δήμος 
Ν. Σκουφά εκπροσωπήθηκε από τη Δήμαρχο κα Ροζίνα Βαβέτση. 
Η σύσκεψη κατέληξε στην υποβολή υπομνήματος που επιδόθηκε 
στην Περιφέρεια Ηπείρου και κοινοποιήθηκε στους βουλευτές Άρ-
τας, καθώς και στους Δήμους Αρταίων, Ν. Σκουφά και Κ. Τζουμέρ-
κων, τη ΔΕΗ ΑΕ και το Επιμελητήριο Άρτας.
Στο υπόμνημα ζητείται η αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου και 
της παραλίμνιας ζώνης μέσω της εκπό νησης ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
 � έργα υποδομής για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην 

παραλίμνια περιοχή (σχεδιασμός παραλίμνιου δρόμου, όπου 
αυτό είναι εφικτό, βελτιώσεις των υφιστάμενων οδών, χάραξη 
νέων και κάθετων οδών για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο), 

 � κίνητρα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον πρωτογενή το-
μέα και τον τουρισμό με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονο-
μίας και την ανάδειξη της περιοχής σε έναν νέο φυσιολατρικό- 
τουριστικό προορισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού 
και υποδομών τέτοιου τύπου, που να έχουν ως στόχο την ενίσχυση 
της τοπικής οικονομίας.

Το μέλλον της λίμνης Πουρναρίου στο κέντρο ενδιαφέροντος
του Κ. Ζαχάρου

 Στη σημειωμένη περιοχή προγραμματίζεται να εγκατασταθούν τα 
φωτοβολταϊκά πάνελ (Πηγή: https://geo.rae.gr/ ). 

Η λίμνη Πουρναρίου

Ενισχύουμε το κοινωνικό παντοπωλείο του Αη Γιώργη
Κανείς συγχωριανός μας χωρίς τα απαραίτητα

Το ΔΣ του συλλόγου μας καλεί όλους να βοηθήσουν έτσι 
ώστε να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες του κοινωνικού 

παντοπωλείου του Αγίου Γεωργίου Πέτα.
Η μη προσέλευση πιστών στην εκκλησία έχει οδηγήσει σε τέλ-
μα το συμβούλιο επιτροπών και του πάτερ Νικολάου σχετικά με 
την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των αναξιοπαθούντων 
συμπολιτών μας.
Η Αδελφότητα στάθηκε πάντα δίπλα σε αυτή την εξαιρετική πρω-
τοβουλία με όσες δυνάμεις έχει. Καλούμε όλους σας να δώσετε 
τη βοήθεια σας για να βοηθήσουμε τον τόπο μας και αυτούς που 
στερούνται τα απαραίτητα.
• Με κατάθεση χρημάτων στους 2 λογαριασμούς του συλλό-

γου, γράφοντας «εισφορά για τρόφιμα».
 Εθνική Τράπεζα Iban: GR2401105270000052720022137

 Alpha bank Iban: GR0801401300130002002017271
 Θα κόβεται απόδειξη ονομαστική με το ποσό που μας κατα-

θέτει ο καθένας και θα κοινοποιούμε την απόδειξη αγοράς 
τροφίμων. Όλες οι αγορές θα γίνουν από το σούπερ μάρκετ 
Σκλαβενίτης το οποίο θα προσφέρει + 20% παραπάνω προϊ-
όντα ως δώρο.

• Όσοι φίλοι θέλουν να προσφέρουν τρόφιμα μπορούν να τα 
αγοράζουν μόνοι τους και να τα αφήνετε κάθε μέρα από 8-4 στο  
θυρωρείο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας υπ’ όψιν Γιώργου 
Κακαριαρη.

Οι αποστολές τροφίμων θα γίνονται δωρεάν από τον σύλλογο 
εργαζομένων ΙΦΕΤ.
Όλοι οι Πετανίτες μια οικογένεια, κανείς χωρίς τα απαραίτητα!!
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200 Χρόνια από την Επανάσταση των Ελλήνων  
το 1821

Στην σημερινή εποχή πολλοί Τούρκοι συγγραφείς και πα-
νεπιστημιακοί σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και άλλων 

εθνοτήτων μεταξύ των οποίων και Έλληνες, προβάλλουν με 
φανατισμό την δήθεν ανεκτικότητα έναντι όλων των εθνοτή-
των της πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της οποί-
ας την ανασύσταση, κυρίως μετά την παγκοσμιοποίηση, 
επιζητάει το πολιτικό κατεστημένο της Τουρκίας πέρα και 
ανεξάρτητα από τους τωρινούς κομματικούς συσχετισμούς 
που υπάρχουν σ’ αυτή.
Εμφανίζουν φκιασιδωμένη την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
ως να ήταν ένα πολυπολιτισμικό κράτος, στο οποίο ζούσαν 
αρμονικά οι λαοί των διαφόρων εθνοτήτων, που την απο-
τελούσαν. Προπαγανδίζουν πως μεταχειριζόταν ευνοϊκά, 
δίχως διακρίσεις, τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς 
και ανεχόταν την αυτοτελή ύπαρξή των. Τούρκοι, Έλληνες, 
Εβραίοι, Αρμένιοι, Άραβες κλπ εξασφάλιζαν μιαν ειρηνική 
και ασφαλή διαβίωση. 
Σε μια προσπάθεια να εμπεδωθεί και στον ελληνικό λαό η 
άποψη αυτή, γνωστός τηλεοπτικός σταθμός Πανελλήνιας 
εμβέλειας, παρουσίασε, εδώ και λίγα χρόνια, μια τηλεοπτι-
κή σειρά για το 1821 με αφηγητές καθηγητές και συγγρα-
φείς και συντονιστή γνωστό δημοσιογράφο. Στις εκπομπές 
της σειράς αυτής ακούστηκαν μερικά άγνωστα σε πολ-
λούς γεγονότα της επανάστασης του 1821, αλλά ακούστη-
κε και κάτι που την εποχή εκείνη μου προκάλεσε μεγάλη 
εντύπωση και έπρεπε να το εξακριβώσω αν ήταν αληθινό. 
Ακούστηκε πως εμείς οι Έλληνες είμαστε προπαγανδισμέ-
νοι αρνητικά έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπο-
στηρίχθηκε πως έχουμε «ένα ταμπού και πιστεύουμε ότι η 
οθωμανική περίοδος, αυτά τα 400 χρόνια, ήταν 400 χρό-
νια πόνου, σφαγών, ανασκολοπισμών, παιδομαζώματος». 
Όμως αντίθετα, από αυτό που πιστεύεται, όπως μετέδωσαν 
οι φωστήρες της εκπομπής, Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν 
και «πέθαιναν σαν καλοί γείτονες».
Πρέπει να αναφερθεί πως η κοινωνία στην οθωμανική πε-
ρίοδο ήταν πράγματι πολυσυλλεκτική και όχι πολυπολιτι-
σμική. Στις πολυσυλλεκτικές κοινωνίες, είναι αλήθεια, πως 

διαχέονται από κοινότητα σε κοινότητα ήθη και έθιμα, αντι-
λήψεις, μουσικές κλπ τις περισσότερες φορές μακριά από 
το μάτι της εξουσίας. Αυτή η ώσμωση μεταξύ των διαφόρων 
κοινοτήτων δεν φανερώνει πως ένα κράτος είναι ανεκτικό, 
αν η ανεκτικότητα δεν αποτελεί μέρος της κρατικής ιδεο-
λογίας. Η πολυσυλλεκτικότητα μιας κοινωνίας δεν συνιστά 
πολυπολιτισμική δομή αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπάρ-
ξει χωρίς ελευθερία και ισότιμη μεταχείριση της κοινωνίας. 
Με λίγα, οι όποιες συναναστροφές μεταξύ των διαφορετι-
κών εθνοτήτων και θρησκευτικών ομάδων δεν μπορούν να 
απαλύνουν το βαθύ συστημικό ρατσισμό, που χαρακτήριζε 
την οθωμανική αυτοκρατορία, χρησιμοποιώντας έναν σύγ-
χρονο όρο.

του Γιώργου Παπαδημητρίου
Αφιέρωμα στους Αγωνιστές του 1821 με τα όποια ελαττώματά τους

Στην ελληνική επανάσταση του 1821 αφιερώνεται το φύλλο αυτό της εφημερίδας μας φιλοξενώντας κείμενα 
συνεργατών μας. 
Το κείμενο του Γιώργου Παπαδημητρίου είναι μια κριτική προσέγγιση απόψεων που αποτελούν αντικείμενο 
επιστημονικού και δημόσιου διαλόγου περί «πολυπολιτιστικότητας» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Στο κείμενο του συνεργάτη μας Αυγερινού Θ. Ανδρέου επιχειρείται μια καταγραφή της δράσης των Αρματολών 
που έδρασαν στην περιοχή της Άρτας. 

Η αλήθεια για την πολυπολιτισμική μορφή της  
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Η πολυσυλλεκτικότητα μιας κοινωνίας  
δεν συνιστά πολυπολιτισμική δομή αυτής,  

η οποία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ελευθερία  
και ισότιμη μεταχείριση της κοινωνίας. 
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Στην Αυτοκρατορία των Οθωμανών ο σουλτάνος ήταν ο 
απόλυτος κυρίαρχος του κράτους. Ο σουλτάνος και οι αυλι-
κοί του φρόντιζαν να εξολοθρεύουν κάθε πιθανό σφετεριστή 
της εξουσίας τους. Γράφει ο Γ. Φίνλεϋ: «η αληθής αριστο-
κρατία του ελληνικού έθνους είχεν εξολοθρευθεί υπό της 
οθωμανικής κατακτήσεως. Τα τέκνα της ή εσφάγισαν υπό 
των Τούρκων, ή εις εξορίαν κατηναγκάσθηκαν, ή εβιάστη-
καν να δεχθώσι τον μωαμεθανισμόν… Ο Μωάμεθ ο πορ-
θητής εσκεμμένως εθανάτωσε πάντα Έλληνα εξασκούντα 
πολιτική τινά επιρροήν». Για παράδειγμα ο μέγας λογοθέ-
της Λουκάς Νοταράς αποκεφαλίστηκε μαζί με τους γιούς 
του, επειδή αρνήθηκε να δεχτεί να οδηγήσουν τον μικρότε-
ρο γιό του, ηλικίας δεκατεσσάρων χρονών, στο χαρέμι του 
Μωάμεθ Β του πορθητή. Η πρακτική αυτή βέβαια δεν είναι 
αποκλειστικό εύρημα των Οθωμανών, ούτε τελειώνει με την 
αυτοκρατορία τους. Έχει χρησιμοποιηθεί από αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι και πρόσφατα από την Αγγλική αυτοκρατορία 
στην Ινδία με εκτελέσεις μελών της ινδικής ηγεσίας και από 
τους Ναζί με εξόντωση της Πολωνικής πνευματικής ελίτ. 
Είναι βέβαιο πως σήμερα κανένας δημοκρατικός ιστορικός 
ή απλός πολίτης θα προσπαθούσε να βρει επιχειρήματα 
υπέρ μιας τέτοιας πολιτικής. 
Εγκλήματα και αυθαιρεσίες διαπράττονταν καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της Τουρκικής κυριαρχίας. Ο Άγγλος Th. Gordon 
γράφει: «Κανένα άλλο καθεστώς δεν ήταν τόσο αποτελε-
σματικό στο να σπάσει το ηθικό των ανθρώπων. Απ’ αυτό 
έλειπε παντελώς η ελάχιστη συμπόνια. Κατά ομολογία, τα 
βασανιστήρια, που εφαρμοζόταν στους δήθεν παραβάτες 
των νόμων του σουλτάνου, ήταν πρωτόγνωρα … Για τους 
ραγιάδες η άσκηση της εξουσίας ήταν αφόρητη. Τους καθι-
στούσε υποκείμενα όχι μόνο στις ιδιοτροπίες ενός ή λίγων 
ανθρώπων, αλλά στα βίτσια ενός ολόκληρου κυρίαρχου 
έθνους των Τούρκων, το οποίο, αν και το ίδιο ήταν σκλαβω-
μένο, εν τούτοις διέθετε σκλάβους». 
Στην αρχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η λέξη ραγιάς 
σήμαινε τον κάθε φορολογούμενο και με την πάροδο των 
χρόνων επικράτησε να χαρακτηρίζει τον μη μουσουλμάνο 
υπόδουλο. Στο τέλος η λέξη ήταν συνώνυμο του χριστια-
νού υπόδουλου, ο οποίος ήταν αυτός που υφίστατο τι πε-
ρισσότερες αδικίες και ταπεινώσεις. Ο Οδυσσέας Ανδρού-
τσος στην προκήρυξή του προς τους Αθηναίους σημειώνει: 
«Καθημερινά σκλαβώνουν τους χριστιανούς αδελφούς μας, 
τους πωλούν σαν να είναι κτήνη ή τους σκοτώνουν κι απο-
δυναμώνουν το έθνος μας…. Όσοι από μας περιπλανιόμα-
στε από τόπο σε τόπο, πασχίζοντας να σώσουμε τ’ απο-
μεινάρια των οικογενειών μας, δεν μπορούμε να αντέξουμε 
άλλη συμφορά». Ο δε Αδαμάντιος Κοραής στην «Αδελφική 
Διδασκαλία» γράφει: «Οι ταλαίπωροι Γραικοί δεν είναι πλέ-
ον κύριοι μήτε κτημάτων, μήτε τέκνων, μήτε των ιδίων αυ-
τών γυναικών. Η τιμή και η ζωή των κρέμαται από την θέλη-
σιν όχι μόνον αυτού του πρωτοτυράννου, αλλά και εκάστου 
από τους ελάχιστους αυτού δούλους». Ο Αυστριακός F. W. 
Sicher επισημαίνει πως και «ο πλουσιότερος Έλληνας δεν 
διαθέτει καμία προστασία από τις προσβολές του φτωχότε-
ρου μουσουλμάνου, του ζητιάνου… Ένας Έλληνας, όποιας 
κοινωνικής ομάδος, είναι αναγκασμένος να υποστεί τα πά-
ντα από αυτούς».

Για τα σπίτια των υπόδουλων ο Γάλλος περιηγητής του 17ου 
αιώνα Fr.Richard εξιστορεί πως «..σε πολλά μέρη της Τουρ-
κίας στα σπίτια χριστιανών και εβραίων υπάρχει ένα άνοιγ-
μα στον τοίχο, για να βλέπουν και ακούνε οι καταδότες». Για 
τον λόγο αυτό «στην Θράκη τα παράθυρα των ελληνικών 
και εβραϊκών σπιτιών ήταν φτιαγμένα στις στέγες και όχι 
στους τοίχους, για να είναι αόρατοι οι ένοικοι». Ένας άλλος 
περιηγητής ο Henry Blount συμπληρώνει «Στα σπίτια των 
χριστιανών και των εβραίων οι πόρτες εισόδου βρισκόταν 
πολύ ψιλότερα από το έδαφος, για να μη δύνανται, όπως 
μου ελέχθη, να εισέρχονται οι Τούρκοι μέσα στα σπίτια με τα 
άλογά τους και να τα μεταβάλουν σε στάβλους. Δείγμα της 
φοβερότερης δουλείας».
Σε ορισμένα μέρη, κυρίως όπου ήταν εγκατεστημένοι πυ-
κνοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί, δεν επιτρεπόταν η ομιλία 
της Ελληνικής γλώσσας. Επί Σελίμ Α (1512-1520) στην Αί-
γυπτο έκοψαν τις γλώσσες πολλών ανθρώπων, γιατί μιλού-
σαν ελληνικά. Ενώ στη Ζίχνα το 17ο αιώνα οι Τούρκοι έκο-
βαν τη γλώσσα των γονιών, για να χάσουν τα παιδιά τους 
και οι κατοπινές γενεές την Ελληνική λαλιά. 
Ο Γάλλος πρόξενος στην Πάτρα Πουκεβίλ μεταξύ των άλ-
λων γράφει και τα εξής: «…σκληρότερα απ’ όλους δοκιμά-
ζονταν τα παιδιά και κυρίως οι νέες κοπέλες, οι οποίες δεν 
τολμούσαν από την παιδική τους ηλικία να βγουν έξω από 
το σπίτι τους και να κυκλοφορήσουν, καθόσον εύκολα δια-
κινδύνευαν αναίσχυντη αρπαγή και επαίσχυντη μεταχείρι-
ση». 
Η ιστορία για την Οθωμανική Αυτοκρατορία γράφτηκε και 
γράφει πως η ανθρώπινη ζωή ήταν, καθ’ όλη τη διάρκειά 
της, πολύ φθηνή, ευτελέστατη. Θα ήταν, λοιπόν, το λιγότε-
ρο θρασεία διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας 
η απόπειρα να ιστορεί κάποιος αυθαίρετα και να ονομά-
ζει ένα αυταρχικό καθεστώς, παντελώς στεγνωμένο από 
αγάπη για την ανθρώπινη ύπαρξη και ρατσιστικό «πολυ-
πολιτισμική ανεκτική κοινωνία». Αν κάποιος θέλει να βρει 
πραγματική πολυπολιτισμική αδελφοσύνη θα τη βρει στην 
ίδια την επανάσταση του 1821, που ένωσε όλους τους προ-
οδευτικούς της εποχής στο όνομα της αυτοδιάθεσης των 
λαών και στη διεκδίκηση των βασικών ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων ενάντια στην όποια μορφή απολυταρχίας. Το ελ-
ληνικό πολιτικό φάσμα ας αφυπνισθεί από τα επικίνδυνα 
πολιτικά παιχνίδια των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας 
και των συνοδοιπόρων της. Η αφωνία βλάπτει και δεν απο-
τελεί ένδειξη ψυχραιμίας, αλλά ένδειξη συνταύτισης με την 
Ιερά Συμμαχία της απολυταρχίας. 

Αν κάποιος θέλει να βρει πραγματική 
πολυπολιτισμική αδελφοσύνη θα τη βρει στην 

ίδια την επανάσταση του 1821, που ένωσε όλους 
τους προοδευτικούς της εποχής στο όνομα της 
αυτοδιάθεσης των λαών και στη διεκδίκηση των 

βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια στην 
όποια μορφή απολυταρχίας.



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ10 Αφιέρωμα

Από τις αρχές ή τα μέσα του ΙΣΤ’ αιώνα η Υψηλή Πύλη 
ίδρυσε τις αρματολίες (αρματολίκια), για να περιστείλει 

τη δράση των πολυπληθών κλεφτών, οι οποίοι μάχονταν 
στα βουνά τους Τούρκους. Επί Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρε-
πούς εδραιώθηκε ο θεσμός πιο σταθερά. Καθήκον είχαν 
οι αρματολοί τη φύλαξη της περιοχής τους από ληστρικές 
επιδρομές, ασκούσαν δε τοπικά διοικητικά και δικαστικά 
καθήκοντα, ήταν δηλαδή ημιανεξάρτητοι διοικητές, και η 
οπλαρχηγία τους μεταβιβαζόταν ως επί το πλείστον κληρο-
νομικά. Είναι γνωστή η βοήθεια και συνδρομή τους στην 
Επανάσταση του 1821.
Στην Άρτα υπήρχαν τρία αρματολίκια: Των Τζουμέρκων, του 
Ραδοβιζίου και του Λούρου (Η επαρχία - βιλαέτι - της Λάμα-
ρης και του Λούρου υπαγόταν μέχρι το 1796 στον Βοεβόδα 
της Άρτας). Αναφορικά με το αρματολίκι του Λούρου υπάρ-
χουν πληροφορίες (Ηπειρ. Χρονογρ. Α. 250, Π. Αραβαντι-
νός «Συλλογή δημωδών ασμάτων της Ηπείρου, 1880) ότι 
πρώτος αρματολός ήταν ο Χοντραμάρας, τον οποίο διαδέ-
χθηκε ο γενναίος Λάππας, που αναγκάσθηκε στα 1760 να 
γίνει λήσταρχος, εκδιωχθείς από τον Κούρτ Πασσά και τον 
Βοεβόδα Γιάχο, που τον μισούσε:
«...Και να με στείλεις Βόϊβοντα στην Άρτα και στο Λούρο,
 να διώξω το δερβέναγα, το σκυλοχασνατάρη, 
να δώσω και της Λάμαρης τ’ αρματολίκι σ’ άλλον...». 
Διάδοχος του Λάππα, ίσως και συγγενής του, ήταν ο ξακου-
στός Νικολός Τσιοβάρας, τον οποίο δολοφόνησαν στον πο-
ταμό Λούρο στα 1770 πληρωμένοι φονιάδες των Αγάδων 
του Μαργαριτίου:
«... Πέρναγε ψες με δυο παιδιά στην Άρτα να πηγαίνει 
κι εδώ καρτέρι τώκαναν Τούρκοι Μαργαριτώτες,
 είκοσι βόλια τώρριξαν τα τρία των επήραν...». 
Από εξόφθαλμο λάθος ο LEGRAND τοποθετεί τη δολοφο-
νία του Τσιοβάρα στα 1672:
«... ρωτάτε για το Νικολό, τον Νικολό Τσιοβάρα, 
που ‘ταν στο Λούρο αρματολός, στο Καρπενήσι κλέφτης...».
Τον Τσιοβάρα διαδέχθηκε στην οπλαρχηγία ο Δήμος Δι-
γόνης, ο οποίος ίσως να ήταν ο τελευταίος αρματολός του 
Λούρου μέχρις ότου (1796) αποσπάσθηκε η επαρχία αυτή 
από την Άρτα.
Πρώτος αρματολός των Τζουμέρκων αναφέρεται ο Δημή-
τριος Χοσεψίτης, ο οποίος έδρασε στην περιοχή αυτή μάλ-
λον από το 1730 μέχρι το 1750 (περίπου) που εκδιώχθηκε 
και έχασε το αρματολίκι του από τον περιώνυμο Γεώργιο 
Καλαντζή, (σύγχρονο και φίλο του Ιωάννη Μπουκουβάλα), 
λήσταρχο μεν, αλλά γενναίο πολεμιστή δε.
Ο αρματολός αυτός, με τη βοήθεια του Γιάννη Μπουκουβά-
λα, κατανίκησε 1000 περίπου Τούρκους από το Βραχώρι 
(παλαιά ονομασία του Αγρινίου), που εισήλθαν στα ορεινά 
χωριά της Άρτας το 1770 και θριαμβευτής επέστρεφε στο 
Βελεντζικό, όπου η έδρα τότε του αρματολικίου. Το Βελε-

ντζικό ήταν σπουδαία κωμόπολη, είχε εκεί έδρα η Μητρό-
πολη της περιοχής (τη χρονολογία αυτή μητροπολίτης ήταν 
ο Παρθένιος, που στη συνέχεια ανακηρύχθηκε, ως γνω-
στόν, Άγιος), λειτουργούσε σχολείο ελληνικό, 9 εκκλησίες 
κ.τ.λ., ήταν δε κέντρο των κλεφτών, όπως αναφέρει και ο 
Πουκεβίλ, ο οποίος το επισκέφτηκε στα 1810. Έξω, λοιπόν, 
από το Βελεντζικό, δολοφονήθηκε ο Καλατζής από κάποιο 
Τούρκο που του έστησε ενέδρα. Τον Καλατζή διαδέχθηκε 
ο γέρο-Καστανάς, κράτησε το αρματολίκι για λίγα χρόνια 
και πέθανε στην Πρέβεζα, άφησε δε τέσσερες γιούς: Τον 
Γεώργιο, τον Ιωάννη, τον Νικόλαο και τον Αθανάσιο. Έτσι, 
το αρματολίκι κληρονομικά μεταβιβάστηκε στον μεγαλύτε-
ρο γιο του, τον Γεώργιο Καστανά, που το κατείχε μέχρι το 
1796, έτος κατά το οποίο αρρώστησε σοβαρά και απήλθε 
στην Πρέβεζα.
Πριν αποχωρήσει αυτός, διέσπασε το αρματολίκι στα δύο, 
και εκείνο των Τζουμέρκων παραχώρησε στον επ’ αδελφή 
γαμβρό του Κων/νο Πουλή Ασπροποταμίτη και του Ραδοβι-
ζίου στον ανεψιό του από αδελφή Ιωάννη Μανώλη.
Αυτός ο Πουλής με διαταγή του Αλή Πασά δολοφόνησε τον 
Μανώλη και κατείχε έκτοτε μόνος το αρματολίκι. Βοήθησε 
τους Τούρκους στα 1804 στο Σέλτσο, στη μεγάλη καταστρο-
φή των Σουλιωτών (βρήκαν το θάνατο περισσότεροι από 
1000 Σουλιώτες), άφησε όμως ελεύθερο τον Κίτσο Μπό-
τσαρη, που είχε συλληφθεί και ήταν αιχμάλωτος.
Για να γλιτώσει ο Πουλής από την οργή του Αλή Πασά, κα-
τέφυγε στη Θεσσαλία, στην υπηρεσία του Βελή Πασά (οι 
σχέσεις τότε του Βελή ήταν εχθρικές προς τον πατέρα του) 
και έγινε οπλαρχηγός του Ολύμπου. Όταν ο Χουρσίτ Πασάς 
πολιορκούσε τον Αλή, ο Πουλής γύρισε και ξαναπήρε για 
λίγο το αρματολίκι των Τζουμέρκων και με τρόπο άτιμο βοη-
θούσε τους Τούρκους κατά των Ελλήνων. Έτσι, συνελήφθη 
στην Πλάκα υπό του Μάρκου Μπότσαρη και φυλακίσθηκε 
στη Βόνιτσα. Εκεί αποπειράθηκε να δραπετεύσει, με σκοπό 
να πάει στην Πρέβεζα και να πολεμήσει τους ομοεθνείς του 
ξανά, κι έτσι κατά την απόδραση σκοτώθηκε.
Όταν στα 1804 ο Πουλής κατέφυγε στη Θεσσαλία, ο Αλής 
έδωσε το μεν αρματολίκι του Ραδοβιζίου στο Γώγο Μπα-
κόλα, το δε των Τζουμέρκων στον γέρο-Κουταλίδα από τη 
Χόσεψη.
Το αρματολίκι των Τζουμέρκων κράτησε ο γέρο-Κουταλίδας 
μέχρι το 1812 και διάδοχός του ήταν ο πρωτότοκος γιος του 
Δημήτριος για 10 χρόνια. Στα 1822 το αρματολίκι περιήλθε 
στον αδελφό του, τον ξακουστό Γιάννη Κουταλίδα.
Στα 1837 οι Τούρκοι, με τη συνέργεια του Τσέλιου Πίτσαρη 
από τα Θοδώριανα, δολοφόνησαν τον άξιο αρματολό Γιάν-
νη Κουτουλίδα στο Βουργαρέλι:
«Στο Βουργαρέλι το χωριό, ψηλά μες στο Τζουμέρκο, 
μια πέρδικα κατάμαυρη, κλεισμένη στο κλουβί της, 
μοιρολογούσε κι έλεγε μ’ ανθρώπινη λαλίτσα.
-Δεν στο ‘πα, Γιάννη, μια φορά, δεν στο’πα τρεις και πέντε, 

του Αυγερινού Θ. Ανδρέου, Δικηγόρου/Λογοτέχνη

Οι Αρματολοί της Άρτας
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ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

τους Τούρκους μη μπιστεύεσαι, γιατ’ είν’ οχθρός κρυμμέ-
νος....»
Ο Γώγος Μπακόλας από τη Σκουληκαριά, από το 1805 που 
πήρε το αρματολίκι, μέχρι την κήρυξη της Επανάστασης του 
1821, αν και έμπιστος φίλος του Αλή, άσκησε την εξουσία 
όχι εχθρικά προς τους κλέφτες. Δολοφόνησε βέβαια στην 
Άρτα στα 1813 τον Κίτσο Μπότσαρη. Μυήθηκε στη Φιλι-
κή Εταιρία και πολέμησε γενναία κατά των Τούρκων μέχρι 
την καταστροφή στο Πέτα (Ιούλιος 1822). Ήταν ο ήρωας 
της μάχης του Μακρυνόρους, του Σταυρού (Θεοδώριανα), 
Συρράκου και της πολύμηνης άμυνας του Πέτα. Αφού κα-
τηγορήθηκε για προδοσία στη μάχη του Πέτα, πικραμένος 
αποσύρθηκε στο αρματολίκι του, χωρίς να βλάψει τους Έλ-
ληνες:
«Ποιός είν’ αυτός που πολεμάει και βροντερά χουγιάζει; 
Γώγος Μπακόλας πολεμάει με χίλιους πεντακόσιους.
-Λεβέντες Ραδοβιζινοί, Πετρίτες του Τζουμέρκου,
 παστρέψτε τα ντουφέκια σας, τροχίστε τα σπαθιά σας....»
Το αρματολίκι του Ραδοβιζίου, μετά το θάνατο του Γώγου, 
περιήλθε στον πρωτότοκο γιο του Δημήτριο Μπακόλα και 
ακολούθως στον άλλο γιο του, τον Κων/νο Μπακόλα. Ο τε-
λευταίος δολοφονήθηκε στα 1846. Τη δολοφονία του απο-
φάσισε ο οδοφύλακας Οσμάν Ταχίρης και την εκτέλεσαν οι 
αδελφοί Κοτσιλαίοι, εγκάρδιοι φίλοι και συγχωριανοί του δο-
λοφονηθέντος Μπακόλα.
Γύρω στα 1850 άλλαξε η δομή των αρματολίων της Άρτας, 
τα οποία έκτοτε υποδιαιρέθηκαν σε μικρότερα. Έτσι, στα 
1853, εκτός του αρματολού των Τζουμέρκων, έχουμε: Τον 
γέρο Κων/νο Σκαλτσογιάννη οπλαρχηγό των Ζυγοχωρίων 
(τον δολοφόνησαν οι Τούρκοι στο Ζυγό τον Αύγουστο του 
1853), τον Καραγιάννη Κοτσίλα στο Βελεντζικό και τους 
γύρω συνοικισμούς, τον Γεώργιο Κατσικογιάννη, από το Βε-
λεντζικό, οπλαρχηγό της Σκουληκαριάς και άλλων χωριών, 
τον Γεώργιο Τσιγαρίδα και τον Κώστα Δερέκο οπλαρχηγούς 
του Άνω Ραδοβιζίου, τον Γιάννη Ψαρογιάννη και το Γεώργιο 
Ντούλα Μπακόλα οπλαρχηγούς της Χελώνας και του Αυλα-
κίου και τον Δημήτριο Σκαλτσογιάννη, από την Άνω Πέτρα, 
οπλαρχηγό του Κάτω Ραδοβιζίου. Οι οπλαρχηγοί -αρματο-
λοί αυτοί ήταν και οι αρχηγοί της επανάστασης του Ραδο-

βιζίου που ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 1854 στην Μπότση 
(Μεγαλόχαρη) και είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
όλων των χωριών των Τζουμέρκων και του Ραδοβιζίου για 
15 ημέρες και της Άρτας για λίγες ώρες μόνο. Σε μάχη στο 
Πέτα με τους Τούρκους στις 17 Ιανουαρίου 1854 σκοτώθηκε 
ο Τσιγαρίδας (αρχηγός της επανάστασης).
Αυτοί ήταν και οι τελευταίοι αρματολοί της Άρτας. Οι Τούρκοι 
δεν τους εμπιστεύονταν πλέον και δεν τους διώριζαν. Άλλω-
στε, σε λίγα χρόνια (1881) οι περιοχές αυτές απελευθερώ-
θηκαν και ενσωματώθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος.

Λύσεις σταυρόλεξου  
«Το Πέτα μας»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΜΝΗΜΕΙΟ
8. ΒΡΥΣΟΥΛΑ
9. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

11. ΑΣΒΙΣΤΑΡΙΕΣ
12. ΖΑ
17. ΚΟΥΡΖΑ
19. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
20. ΜΑΗ
21. ΓΑΪΔΑΡΟΣ
24. ΑΟΦ
25. ΑΡΤΑ
30. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙ
31. ΤΕΝΕΣ
32. ΜΑΧΗ
33. ΣΚΟΥΦΑΣ
35. ΚΟΤΡΩΝΙΑ
37. ΝΕΑ
38. ΞΕΝΟΣ
39. ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
2. ΕΛΙΕΣ
3. ΠΥΡΓΟΥΛΙΑ
5. ΑΜΠΛΑΣ
7. ΠΛΑΤΕΙΑ

10. ΠΛΑΤΑΝΙΑ
12. ΖΑΛΟΓΓΟ
13. ΡΙΖΟΣ
14. ΗΡΩΙΚΟ
15. ΠΙΤΑ
16. ΣΚΑΛΙΑ
18. ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
20. ΜΠΟΤΙΑ
22. ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ
23. ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ
26. ΑΓΙΑΣΜΟΣ
27. ΘΕΟΤΟΚΙΟ
28. ΙΟΥΛΙΟΣ
29. ΔΗΜΟΤΙΚΟ
34. ΑΡΑΧΘΟΣ
36. ΑΝΕΖΑ
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Παιδική χαρά - Ένα πάνδημο αίτημα

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πέτα με επιστολή του διατυπώνει την ανάγκη για κατα-
σκευή παιδικής χαράς στο χωριό. Παραθέτουμε την επιστολή του Συλλόγου:

Επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πέτα

Ξεκινώντας αυτή την επιστολή, θα 
θέλαμε να κάνετε κάτι μοναδικό! 

Να καθίσετε κάπου αναπαυτικά, να 
κλείσετε τα μάτια σας και να φέρετε 
στο μυαλό σας τα παιδικά σας χρόνια!
Σίγουρα θα θυμόσαστε τον εαυτό σας 
να αγωνιά να βγει γρήγορα από το 
σπίτι, να τρέξει στον χωματόδρομο, 
στα στενά σοκάκια του χωριού μας για 
να ξεκινήσει η πιο όμορφη ανθρώπινη 
δραστηριότητα…το παιδικό παιχνίδι! 
Αμέτρητες κλωτσιές σε μια ξεθωρια-
σμένη μπάλα, ποδήλατο ή κρυφτό 
χωρίς όρια μέχρι αργά το βράδυ, αλλά 
και την παιδική χαρά που είχε μεν τα 
στοιχειώδη, μια τραμπάλα, λίγες κού-
νιες, ένα μονόζυγο, είχε όμως το πιο 
σημαντικό. Είχε καταφέρει να γίνει το 
σημείο συνάντησης, ο δικός μας χώ-
ρος- μια παιδική γωνιά.
Το παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός 
παιδιού. Δυστυχώς στις μέρες μας, τα 
παιδιά μας δεν παίζουν όσο θα έπρεπε 
και όσο παίζαμε εμείς στην ηλικία τους. 
Στην παιδική χαρά όλα μαζί τα παιδιά 
μπορούν να διασκεδάσουν, να παί-
ξουν, να πειραματιστούν, να αναπτύ-
ξουν δεξιότητες, να νιώσουν όσο το 
δυνατόν αυτόνομα, να κάνουν φίλους 
και σιγά σιγά να αρχίσουν να εντάσσο-
νται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
από αυτό της οικογένειας. Με το αθώο 

παιδικό παιχνίδι ξεκινά η ομαλή κοινω-
νικοποίηση ενός ατόμου. Για τους γο-
νείς η παιδική χαρά είναι ένας χώρος 
όπου μπορούν να παρακολουθούν τα 
παιδιά τους να μεγαλώνουν, να γελάνε 
και να διασκεδάζουν με ασφάλεια.
Τα φαινόμενα της αστυφιλίας, της υπο-
γεννητικότητας αλλά και η οικονομική 
κρίση άφησαν το χωριό μας πιο φτωχό 
πληθυσμιακά. Οι παιδικές φωνούλες 
είναι πια ελάχιστες και με απόσταση 
μεταξύ τους, ανάμεσα στις γειτονιές 
του Πέτα. 
Θέλουμε και ζητάμε την δημιουργία 
μιας ασφαλούς παιδικής χαράς, κατα-
σκευασμένη σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, για να αποτελέσει έναν 
ασφαλή χώρο παιχνιδιού, εκτόνωσης 
και ψυχαγωγίας για τα παιδιά μας. Μια 
παιδική χαρά η οποία θα γίνει σημείο 
αναφοράς για τους λιλιπούτειους Πε-
τανίτες. Να γίνει σημείο συνάντησης 
και με τους ξενιτεμένους μας, τους 
απανταχού Πετανίτες. Για σκεφτείτε 
λίγο όταν οι ξενιτεμένοι μας επιστρέ-
φουν στο χωριό για τις καλοκαιρινές 
διακοπές, για το Πάσχα, να μπορούν 
να πάνε τα παιδιά τους και τα εγγό-
νια τους σε ένα όμορφο χώρο, όπου 
οι μικροί απόδημοι Πετανίτες θα μπο-
ρούν να γνωριστούν με τα παιδιά του 
χωριού μας, να αναπτύξουν φιλίες, να 
γίνουν ένα με τις ρίζες τους.

Αποδεχόμενοι πλήρως ότι το μέλλον 
του τόπου μας είναι τα παιδιά μας 
θεωρούμε απαράδεκτο και ιδιαίτερα 
ανησυχητικό για την πρόοδο και την 
προκοπή του χωριού μας την έλλειψη 
παιδικής χαράς τα τελευταία χρόνια. 
Το αίτημα αυτό έχει διατυπωθεί αρκε-
τές φορές στους αρμόδιους και ιδιαίτε-
ρα στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή 
χωρίς να τύχει της ανάλογης ανταπό-
κρισης που θα περιμέναμε, το αντίθετο 
μάλιστα.
Καλούμε λοιπόν την συγχωριανή μας, 
τη Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά κα. Ρο-
ζίνα Βαβέτση, αλλά και σύσσωμο το 
Δ.Σ. του Δήμου, όλων των παρατάξε-
ων, να ακούσουν και να δώσουν λύση, 
στην επιθυμία του συνόλου των μόνι-
μων κατοίκων αλλά και των απόδημων 
Πετανιτών για τη δημιουργία μιας σύγ-
χρονης και ασφαλούς παιδικής χαράς 
στο Πέτα. 
Επιθυμούμε, από τον Δήμο Νικολάου 
Σκουφά να κάνει πράξη το πιστεύω 
μας, ότι το μέλλον του Πέτα είναι τα 
παιδιά. Χωρίς παιδικές φωνές το Πέτα 
δεν μπορεί να έχει συνέχεια.

Με εκτίμηση 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Δημοτικού Σχολείου Πέτα

Κίνδυνος σοβαρού 
ατυχήματος 

Τα εγκαταλελειμμένα κτήρια 
αποτελούν πληγή. Είναι χώ-

ροι συσσώρευσης σκουπιδιών 
και μόλυνσης, αλλά κύρια κίνδυ-
νος για ατυχήματα. Το εικονιζό-
μενο κτήριο είναι έτοιμο να κα-
ταρρεύσει. Να σημειώσουμε ότι 
τα τελευταία χρόνια το πεζούλι 
μπροστά από το κτήριο είναι τό-
πος συνάντησης παιδιών του χω-
ριού. Κρίνουμε ότι το θέμα είναι 
σοβαρό και χρειάζεται άμεση 
αντιμετώπιση. 
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Απέδωσαν 
καρπούς οι 

επισημάνσεις 
μας για το 

υδραγωγείο

Σε πρόσφατο φύλλο 
των Νέων του Πέτα 

(φ. 193) είχαμε επισημά-
νει την εγκατάλειψη του 
υδραγωγείου που βρίσκεται στην Κορακοφωλιά. Η δημοτική 
αρχή ανταποκρίθηκε άμεσα και φρόντισε για την καθαριότη-
τα και την ασφάλεια του χώρου. 

Καθυστερήσεις…
Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται σε δημοτι-
κά έργα που είναι σε εξέλιξη.
Η πλατεία του χωριού εξακολουθεί να είναι εργοτάξιο και 
δύσκολα προσβάσιμη στους συγχωριανούς μας. Έκδη-
λη και η ανησυχία των καταστηματαρχών που αναμέ-
νουν την ώρα που θα ανοίξουν τα καταστήματά τους.
Το αλωνάκι στου Καραμούτσι, που τόσα επαινετικά γρά-
ψαμε σε προηγούμενο φύλλο μας, μένει από το καλο-
καίρι ημιτελές.
Ελπίζουμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης 
των δημοτικών έργων ώστε οι συμπολίτες μας να τα χα-
ρούν σύντομα ολοκληρωμένα. 

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

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

Υποβαθμισμένος ο εορτασμός των 200 χρόνων  
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Δεν μπορούμε να αποδώσουμε μόνο στην πανδημία τις υποβαθμισμένες εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. Πράγματι, οι 
αναγκαστικές προφυλάξεις επέβαλλαν περιστολή των μαζικών εκδηλώσεων. Εν τούτοις, μπορούσαν να προβληθούν 

ποιοτικά στοιχεία που θα αναδείκνυαν το μεγαλείο της Επανάστασης του 1821. 
Φτωχές οι εκδηλώσεις και στο χωριό. Τέσσερεις-πέντε εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ των οποίων και η δήμαρχος Ροζίνα 
Βαβέτση, παρέστησαν στο μνημείο των πεσόντων. Ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο δεν εκπροσωπήθηκαν τα σχολεία. 
Ελπίζουμε ότι οι εκδηλώσεις για τη μάχη του Πέτα την 4η Ιουλίου θα αναδεικνύουν, στο βαθμό που οι συνθήκες το επι-
τρέπουν, την ιδιαίτερη συνεισφορά των φιλελλήνων. 
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Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ο Βαγγέλης 
Καρύτσας, ένας φίλος, ένας συγχωρια-
νός, ένας άνθρωπος με το “Α” κεφαλαίο.

Αν ο Βαγγέλης έβλεπε ότι του αφιερώναμε λό-
γους και άρθρα, θα μας κατσάδιαζε. Δεν του άρε-
σαν ποτέ αυτά. Δεν ήθελε μεγάλα λόγια, ευχολό-
για και δημόσιες ευχαριστίες. Έτσι έζησε όλη του 
τη ζωή, ταπεινά και σεμνά. Έτσι συμβούλευε να 
κάνουμε όλοι εμείς οι νεότεροι. 
Γεννημένος το 1954, έζησε τα παιδικά του χρόνια 
στο Πέτα σε εποχές δύσκολες για την οικογένειά 
του. Οι δυσκολίες της ζωής τού έδωσαν τη δύναμη να προχω-
ρήσει και να πετύχει επαγγελματικά στην Αθήνα. Την επιτυχία 
αυτή τη μοιράστηκε απλόχερα με όσους είχαν ανάγκη στο Πέτα.
Νοιαζόταν για όλους. Ήταν προστατευτικός απέναντί μας και με 
τη συμπεριφορά του μας νουθετούσε να σεβόμαστε τους μεγα-
λύτερους και την οικογένειά μας. Έζησε χωρίς να προκαλεί, χω-
ρίς να ενοχλεί, χωρίς να ασχολείται με τα μίζερα αυτής της ζωής.
Αγαπούσε το Πέτα και τους ανθρώπους του βαθιά. Ήθελε πά-
ντα να βλέπει τους νέους του τόπου του να προχωρούν και να 
προοδεύουν. Χαιρόταν με τη χαρά μας, λυπόταν με τις δυσκο-
λίες μας.
Δεν ήθελε να μαθαίνει ότι οικογένεια στο Πέτα στερούταν τα 
απαραίτητα, δεν ήθελε να βλέπει παιδιά Πετανιτών άνεργα. 
Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βοηθήσει τους συγ-
χωριανούς μας.
Ήταν ο εμπνευστής, ο πρώτος προπονητής και χορηγός της 

ποδοσφαιρικής ομάδας της Αδελφότητας στη δε-
καετία του ’90 και 2000, που μεγαλούργησε στην 
Αθήνα. 
Την επιτυχία του στα επαγγελματικά τη μοιράστη-
κε απλόχερα με δεκάδες οικογένειες συγχωριανών 
μας. Αυτός που έζησε τα δύσκολα παιδικά χρόνια 
με τις μεγάλες στερήσεις, όταν τα κατάφερε, δεν ξέ-
χασε ποτέ αυτούς που βρίσκονταν τώρα στη θέση 
που εκείνος ήταν σαν παιδί.
Δεν ξέχασε ποτέ αυτός και ο αδελφός του ο Λευ-

τέρης ότι όταν ο ράφτης πατέρας του στάλθηκε εξορία και ήταν 
μόνοι, χωρίς εισόδημα, μικρά παιδιά, από ένα άλλο χαμόσπιτο 
δίπλα στο δικό τους, μια άλλη φτωχή οικογένεια τους πήγαινε 
κρυφά φαγητό από το περίσσευμά της. Το πιάτο εκείνο γύρισε 
πίσω στο πολλαπλάσιο.
Ο Βαγγέλης ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική δραστηρι-
ότητα.
Ήταν ιδρυτικό μέλος της Αδελφότητας Πέτα και στην Καλλιθέα, 
όπου ζούσε με την οικογένειά του, διατέλεσε δημοτικός σύμ-
βουλος στο Δήμο Καλλιθέας με το συνδυασμό της Δημοκρα-
τικής Δημοτικής Ενότητας (ΔΔΕ), όπου άφησε το δημιουργικό 
του αποτύπωμα και κέρδισε την εκτίμηση των συναδέλφων του. 
Ήταν αγαπητός σε όλους ο Βαγγέλης, γιατί τον διέκριναν η τα-
πεινότητα και η σεμνότητα.
Θα μας λείψει. Οι καλοί πάντα λείπουν. Καλό Παράδεισο να 
έχει. 

Έφυγε από κοντά μας ο Βαγγέλης Καρύτσας

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι και το Μάρτιο 2021)

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
• ΤΗΝ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 

ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΕΤΩΝ 83
• ΤΗΝ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΚΟΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΕΤΩΝ 90
• ΤΗΝ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΤΩΝ 98

• ΤΗΝ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΤΩΝ 90

• ΤΗΝ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΕΤΩΝ 64

• ΤΗΝ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΣΑΣ, 
ΕΤΩΝ 68

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

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

του Γιώργου Κακαριάρη, Προέδρου της Αδελφότητας Πέτα
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ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕΣΛΗ
• Στη μνήμη του Βαγγέλη μας. Στην εφημερίδα του χωριού που γεννήθηκε, μεγάλωσε και πολύ αγάπησε, προσφέρουμε στη μνήμη του 100 

ευρώ. Κουράγιο στην Ανθή του, στη Βασούλα του, στον αγαπημένο του αδελφό Λευτέρη και στα δυο του αγγελούδια τις εγγονές του.

Ο ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120,00€

ΧΟΡΗΓΙΑ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Συνδρομές
1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00€
2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 18,00€
3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16,00€
4. ΠΕΣΛΗ (ΒΑΣΩ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13,00€
5. ΣΜΕΡΟΥ ΑΝΝΑ 23,00€
6. ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 13,00€
7. ΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 13,00€
8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13,00€
9. ΒΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ & ΔΗΜΗΤΙΟΣ 22,00€

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 43,00€
11. ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 23,00€
12. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ 23,00€
13. ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΟΥΛΑ 23,00€
14. ΤΖΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23,00€
15. ΚΩΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΚΗ 8,00€
16. ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43,00€
17. ΖΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23,00€
18. ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 43,00€
19. ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23,00€
20. ΝΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 54,00€
21. ΝΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50,00€
22. ΚΑΡΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13,00€
23. ΜΠΙΖΑ ΑΜΑΛΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ 43,00€
24. ΜΠΕΚΡΗ ΠΟΠΗ 13,00€
25. ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΟΥ ΘΩΜΑ 30,00€
26. ΜΠΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23,00€
27. ΖΟΡΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 20,00€
28. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 13,00€
29. ΣΕΡΒΕΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ &  

ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13,00€
30. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20,00€
31. ΡΩΣΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 20,00€
32. ΜΠΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ  20,00€
33. ΤΣΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 33,00€
34. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50,00€
35. ΣΕΡΒΕΤΑ - ΚΛΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13,00€
36. ΜΠΟΥΣΗ ΕΦΗ 13,00€
37. ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΕΥΤΥΧΙΑ 33,00€
38. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13,00€
39. ΡΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΗΝΑ 20,00€
40. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΝΤΙΝΑ 13,00€
41. ΜΠΑΖΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 23,00€
42. ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 13,00€
43. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00€
44. ΜΑΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00€
45. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 33,00€
46. ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,00€
47. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00€
48. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΡΗ 29,00€
49. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΘΕΚΛΑ 25,00€
50. ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20,00€
51. ΓΕΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ  

ΛΑΜΠΡΟΥ 43,00€
52. ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 43,00€
53. ΣΕΡΒΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

& ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 8,00€
54. ΜΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 13,00€
55. ΚΩΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10,00€

56. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 33,00€
57. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33,00€
58. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13,00€
59. ΣΕΡΒΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50,00€
60. ΒΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 23,00€
61. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΙΝΑ 13,00€
62. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 13,00€
63. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,00€
64. ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 30,00€
65. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 13,00€
66. ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 13,00€
67. ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 23,00€
68. ΑΝΝΙΒΑΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ 23,00€
69. ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

& ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,00€
70. ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23,00€
71. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ 50,00€
72. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00€
73. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 43,00€
74. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 10,00€
75. ΤΖΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30,00€
76. ΜΠΙΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,00€
77. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13,00€
78. ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43,00€
79. ΓΡΙΦΙΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 40,00€
80. ΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 20,00€

• ΧΕΙΛΑΚΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΛΑΪΟΥ 50,00€
• ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30,00€
• ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ & ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 100,00€
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΥΤΣΑ 50,00€
• ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΗ 100,00€
• ΜΑΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΤΑΤΣΗ 50,00€
• ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΤΟΥΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΒΑΣΙΟΥ-ΝΤΟΥΝΙΑ 500,00€
• Στη μνήμη του Βαγγέλη Καρύτσα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αδελφότητας που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του  

Εργατικού Κέντρου Αθήνας επί σειρά ετών και στην οποία διετέλεσε ιδρυτικό μέλος και προπονητής ο Βαγγέλης, προσέφεραν  
το ποσό των 200€ για αγορά τροφίμων του κοινωνικού παντοπωλείου του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Πέτα. 

Παράκληση. Υπάρχουν καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς  
της Αδελφότητας χωρίς όνομα και επώνυμο. Παρακαλούμε όσοι ή όσες έχουν 
κάνει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Αδελφότητας και δεν έχουν δει  

τα ονόματά τους στο παρόν φύλλο της εφημερίδας να επικοινωνήσουν  
με τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας και να δώσουν τα ονόματά τους  

για να δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο.
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Φωτογραφήματα
Στο Μνημείο του Πέτα είναι αφιερωμένα τα 

«Φωτογραφήματα». Αναζητήσαμε φωτογραφίες  
κύρια στην παλαιότερη μορφή του. 

Το Μνημείο των Φιλελλήνων στο χρόνο

Το μνημείο σε παλαιότερη μορφή. Πίσω διακρίνεται  το καφενείο των αδελφών Παπακώστα 

Με την πένα του Γιάννη Βαγενά 

Επιτύμβια πλάκα με τα ονόματα των πεσόντων  
φιλελλήνων

Δοξολογία 

Το σύγχρονο Μνημείο

Ποζάροντας


