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Την 24 Ιουνίου στο Μέγαρο Μου-
σικής ο Δήμος Νικολάου Σκου-
φά σε συνεργασία με φορείς 

της Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά 
ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού, υπουργεία και πολιτιστικούς 
φορείς, οργανώνει εκδήλωση με κε-
ντρικό θέμα «Ο Φιλελληνισμός μέσα 
από την τέχνη».
Αναλυτικότερα, σε πρόσκληση που 
απεύθυνε ο δήμαρχος Στάθης Γιαννού-
λης προς τον πρόεδρο της Αδελφότητας 
Πέτα Γιώργο Κακαριάρη αναφέρονται τα 
εξής:
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σε συνερ-
γασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δή-
μων Ηπείρου, την Περιφέρεια Ηπείρου, 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βαρσοβί-
ας, Βερσαλλιών και υπό την αιγίδα των 
υπουργείων Πολιτισμού, Εσωτερικών και 
Τουρισμού (ΕΟΤ), πραγματοποιεί εκδή-
λωση στις 24 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μου-
σικής, με τίτλο «Έλληνες …φιλΈλληνες».
Η εκδήλωση περιλαμβάνει μελοποιημένη 
ποίηση Ευρωπαίων φιλελλήνων και Ελ-
λήνων ποιητών με αφορμή τη μάχη του 
Πέτα. 
Συμμετέχουν οι: Παντελής Θαλασσι-
νός, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Λέκ-
κας, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Σταμάτης 
Χατζηευσταθίου, Λίνα Νικολακοπού-

λου, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Σταύρος 
Ζαλμάς, Δημήτρης Καταλειφός, Άρης 
Λεμπεσόπουλος. Συνθέτης είναι ο κ. 
Σταμάτης Χατζηευσταθίου. Η είσοδος 
είναι δωρεάν. 
Για προσκλήσεις μπορείτε να επικοινω-
νείτε με το Δημαρχείο στο Πέτα, γραφείο 
Δημάρχου, υπεύθυνη κ. Σκάλτσα Αικα-
τερίνη, τηλ. επικοινωνίας: 2681360422.
Αδελφότητα Πέτα: Γιώργος Κακαριά-
ρης, τηλ.επικοινωνίας: 6937136555 και 
Δημήτρης Κυρούλης, τηλ. επικοινωνί-
ας: 6976134558.

O ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΠΑΕΙ ΜΕΓΑΡΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ο Λόρδος Βύρων

Η ημέρα θανάτου του Λόρδου 
Βύρωνα, ημέρα Φιλελληνισμού  
και Διεθνούς Αλληλεγγύης

Τα Νέα του Πέτα με αρθρογραφία (βλέπε αρ. φύλ-
λων 168 και 169 του 2014) και απόφαση του Δ.Σ. 
της Αδελφότητας (Νέα του Πέτα αρ. φύλλου 170 του 
2014) πρόβαλλαν τη αντίθεσή τους στην πώληση, 
κατ’ απαίτηση των δανειστών και της Ε.Ε., μονάδων 
της ΔΕΗ και ειδικότερα υδροηλεκτρικών μονάδων.
Η επαναφορά του θέματος της πώλησης οδήγησε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ν. Σκουφά στο 
επόμενο ψήφισμα: 

Ψήφισμα Δήμου Ν. Σκουφά
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου 

Σκουφά κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 
του έτους 2017 πήρε την απόφαση να εκδώσει 
κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:

Δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο στη πώληση 
μονάδων της Δ.Ε.Η. (Λιγνιτικών και υδροηλεκτρι-
κών) που θα οδηγήσει στη διάλυση της μεγαλύ-
τερης βιομηχανίας της χώρας, η οποία αποτελεί 
βασικό εργαλείο για την αναπτυξιακής της προ-
οπτική προς όφελος των φτωχότερων ιδιαίτερα 
κοινωνικών στρωμάτων που πλήττονται βάρβαρα 
από τις συνεχιζόμενες μνημονιακές πολιτικές.

Η 19η Απριλίου, ημέρα θανάτου του Λόρδου Βύρω-
να, καθιερώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα του 2008 
ως Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης.
Γεννημένος το 1788, ο Λόρδος Μπάιρον θεωρείται 
ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του 
ρομαντισμού και από τους μεγαλύτερους φιλέλληνες.
Πραγματοποίησε δύο ταξίδια στην Ελλάδα το 1809 
και το 1823. Στη διάρκεια του δεύτερου ταξιδιού του 
κατέληξε στο Μεσολόγγι και συγκινημένος από τον 
αγώνα των Ελλήνων, αποφάσισε να εγκατασταθεί 
εκεί, όπου άρχισε να υποστηρίζει οικονομικά την Ελ-
ληνική Επανάσταση. Επιπλέον, σχημάτισε έναν ιδι-
ωτικό στρατό από 40 Σουλιώτες και άρχισε να συμ-
μετέχει ενεργά στις μάχες.
Πέθανε στο Μεσολόγγι από υψηλό πυρετό στις 19 
Απριλίου του 1824 σε ηλικία 36 ετών. 
Ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε μια μακρά ωδή στη 
μνήμη του, ωδή «Εις τον θάνατον του Λόρδ Μπάι-
ρον», που αρχίζει με τους επόμενους στίχους:

Λευτεριά, για λίγο πάψε
Να χτυπάς με το σπαθί.

Τώρα σίμωσε και κλάψε
Εις του Μπάιρον το κορμί.

Η Ελλάδα τίμησε τον Λόρδο Βύρωνα με άγαλμα που 
βρίσκεται στο Ζάππειο που παριστάνει τον φιλέλ-
ληνα κοντά σε μια γυναίκα –την Ελλάδα–, που τον 
στεφανώνει.
Επίσης, το όνομά του δόθηκε και σε συνοικισμό προ-
σφύγων που ιδρύθηκε στην Αθήνα, το σημερινό Βύ-
ρωνα.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στα Νέα του Πέτα 
αρ. φ. 169 και είναι από κινητοποίηση  

στην Άρτα το 2014
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“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
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για επικοινωνία µε το Δ. Σ. 

της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail. com

agg. papaspyrou@gmail. com
zacharos@otenet. gr

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Tραπεζικός λογαριασμός τράπεζα  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΒYΔΟΥ 122 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ. Κ 15772

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

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

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 102 Α – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑ-
ΛΑΙΑΣ SOFTEX)- ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΟΥ-
ΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗ-
ΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 13.30 – 20.30 (ΤΡΙ-
ΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 09.00 – 16.00  
(ΣΑΒΒΑΤΟ)

ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 210 
3479100
Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου 
μας

Της νύχτας οι αρματωλοί και της αυγής οι κλέφταις
ολονυχτίς κουρσεύανε και την αυγή κοιμώνται,
κοιμώνται’ς τα ψηλά βουνά και’ς τους παχιούς τους 
ήσκιους.
Είχαν αρνιά και ψένανε, κριάρια σουβλισμένα,
είχαν κ’ ένα γλυκό κρασί από το μοναστήρι,
είχαν και σκλάβα νέμορφη και τους κερνάει και πίνουν.

«Κέρνα μας, σκλάβα, κέρνα μας γεμάτα τα ποτήρια,
και κείνονε νοπού αγαπάς για διπλοκέρασέ τον∙
και’ς το δικό μου το γυαλί ρήξε σπειρί φαρμάκι,
για ναν το πίνων βράδυ αυγή, αυγή και μεσημέρι,
να κατακάτση ο σεβντάς, σεβντάς που χω για σένα.»

Παιδιά, σαν θέτε λεβεντιά και κλέφταις να γενήτε,
νεμένα να ρωτήσετε να σας ομολογήσω
της κλεφτουριάς τα βάσανα και των κλεφτών τα ντέρτια.
Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφταις!
Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε,
ολημερίς’ς τον πόλεμο, τη νύχτα καραούλι.
Δώδεκα χρόνους έκαμα’ς τους κλέφταις καπετάνιος.
Ζεστό ψωμί δεν έφαγα, δεν πλάγιασα σε στρώμα,
τον ύπνο δεν εχόρτασα, του ύπνου η γλυκάδα,
το χέρι μου προσκέφαλο και το σπαθί μου στρώμα,
και το καριοφιλάκι μου σαν κόρη αγκαλιασμένο. 

Από την έκδοση του Ιδρύματος 
της Βουλής των Ελλήνων  

«Δημοτικά Τραγούδια.  
Ιστορία-Παράδοση-Ταυτότητα». 
«Το ιστορικό τραγούδια διασώζουν αναφορές 
σε ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα (πραγ-
ματικά ή θρυλικά). Στα τραγούδια αυτά πέρα 
από την αφήγηση συγκεκριμένων περιστατι-
κών, εκφράζονται συχνά με συμβολικό τρόπο 
τα συναισθήματα, οι πνευματικές και ηθικές 
αξίες καθώς και η κοσμοθεωρία της κοινότη-
τας.» (σ. 63)

Η ιστορική αφήγηση στα τραγούδια ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ

Κοτσαλάρας
Του Τρύφωνα Σερβετά

Η ετυμολόγηση του ονόματος αυτού παρουσιάζει 
κάποια δυσχέρεια για δύο κυρίως λόγους:
α) Την πολυμορφία στη γραφή του ονόματος – Κο-
τσαλάρας, Κουτσαλάρας, Κωτσαλάρας, Κοτσιλά-
ρας – και
β) Το χωροταξικό περιορισμό σε δύο – τρία χωριά 
της Άρτας. Για τους λόγους αυτούς δεν ασχολήθη-
καν οι γλωσσολόγοι με το όνομα αυτό και δεν κα-
ταχωρήθηκε στα παλιά και στα σύγχρονα ελληνικά 
λεξικά.
Ωστόσο, από μία σύντομη ανίχνευση στα ξενό-
γλωσσα λεξικά καταλήγουμε, με κάποια επιφύλα-
ξη, στο συμπέρασμα, ότι το όνομα Κοτσαλάρας 
είναι σύνθετο με πρόθημα την τουρκική λέξη Κο-
τσα (Koça) και μεγεθυντικό καταληκτικό επίθημα 
το –λάρας. Κότσα + λάρας = Κοτσαλάρας.
Koça στην τουρκική γλώσσα σημαίνει μεγάλος 
στην ηλικία. Το μεγεθυντικό επίθημα –λάρας μεγα-
λώνει ακόμη περισσότερο την ηλικία. Κοτσαλάρας 
λοιπόν σημαίνει άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας, 
δηλαδή υπέργηρος, σεβάσμιος, Δημογέροντας.
Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή: το πρώτο συν-
θετικό είναι πιθανόν να προέρχεται από την τουρ-
κική λέξη Koç, που σημαίνει κριάρι και μεταφορικά 
παλικάρι. Έτσι Κοτσαλάρας θα πει μεγάλο Κριάρι, 
Κριάρας και μεταφορικά παλικαράς.
Όσον αφορά τις άλλες μορφές του ονόματος έχου-
με την άποψη ότι προέκυψαν από προχειρότητες, 
αβλεψίες και ημιμάθεια των αγράμματων… Γραμ-
ματέων, που κατέγραφαν τα ονόματα στα Ληξιαρ-
χεία και στα Μητρώα των Κοινοτήτων. 

Ηανέμη είναι μια πολυσήμαντη λέξη με 
τρεις κυρίως έννοιες, που σημαίνουν τρία 
διαφορετικά αντικείμενα του λαϊκού μας 

πολιτισμού.
Έτσι λοιπόν στο νερόμυλο χρησιμοποιείται ένα 
ειδικό ξύλο, η ανέμη, που κουνάει το καρύκι και 
κανονίζει να πέφτει το άλεσμα ρυθμικά σιγά – 
σιγά και λίγο – λίγο.
Είναι γνωστή εξάλλου και η ανέμη του πηγαδιού, 
πάνω στην οποία τυλίγεται και ξετυλίγεται το 
σχοινί του κουβά κατά την άντληση του νερού.
Ωστόσο, εντυπωσιακή και κυρίαρχη ήταν πα-
λαιότερα η χρήση της ανέμης, που ως εποπτικό 
υλικό του λαϊκού μας πολιτισμού, φυλάσσεται 
και στο Λαογραφικό Μουσείο του Πέτα. Αξιοση-

μείωτο είναι το σχετικό λαϊκό άσμα, με το οποίο 
άρχιζαν τα παλιά λαϊκά παραμύθια: «κόκκινη 
κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δωσ’ της 
κλότσο να κυλήσει, παραμύθι ν’ αρχινήσει».
Η ανέμη αυτή είναι το οικιακό νηματουργικό ερ-
γαλείο, σε σχήμα κόλουρου κώνου, που περι-
στρέφεται γύρω από κάθετο ξύλινο άξονα. Πάνω 
του και γύρω του τοποθετούνταν η κούκλα νή-
ματος, δηλαδή το νήμα τυλιγμένο σε δέσμη, που 
ξετυλίγονταν και μετατρέπονταν σε κουβάρια και 
μασούρια, έτοιμα για τον αργαλειό.
Σήμερα, η ανέμη από απλή οικιακή συσκευή 
εξελίχθηκε σε βιοτεχνικό ή εργαστηριακό υφα-
ντουργικό εργαλείο, που κινείται με μηχανική 
ενέργεια.

του Τρύφωνα Σερβετά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  
ΛΑΟΓΡ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΤΑ

Η ανέμη
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ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 2017

Την Κυριακή 19η Φεβρουαρίου έγινε 
η τακτική εκλογο-απολογιστική Γενι-
κή Συνέλευση (Γ.Σ.) συνέλευση της 

Αδελφότητας Πέτα σε αίθουσα του Εργατι-
κού Κέντρου Αθήνας.
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας, Γιώργος 
Κακαριάρης, παρουσίασε τον απολογισμό 
του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.) των ετών 2015 και 2016, ενώ ο Ταμί-
ας Γιώργος Οικονόμου αναφέρθηκε αναλυ-
τικά στα οικονομικά του συλλόγου. 
Ο απολογισμός της θητείας του Δ.Σ. και ο 
οικονομικός απολογισμός έγιναν ομόφωνα 
αποδεκτά από τους συμμετέχοντες.
Παρεμβάσεις μελών της Γ.Σ. 
 Στη συνέχεια της διαδικασίας ο λόγος δό-
θηκε στα μέλη της Γ.Σ. που τοποθετήθηκαν 
σχετικά με την πορεία της Αδελφότητας και 
τον προγραμματισμό της επόμενης περιό-
δου.
Αναλυτικότερα, έλαβαν τον λόγο οι εξής:
Ο Μπάμπης (Χαράλαμπος) Τσάκαλος:
• Εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πε-

ριορισμένη συμμετοχή μελών στην Γ.Σ. 
• Πρότεινε να διαβιβαστεί διαμαρτυρία 

προς τη Γενική Γραμματεία Τύπου για 
τα δυσβάστακτα ταχυδρομικά τέλη απο-
στολής που επιβαρύνουν τις εφημερίδες 
τοπικών και πολιτιστικών συλλόγων.

• Εξέφρασε την απορία και δυσαρέσκειά 
του για την άρνηση της δημοτικής αρ-
χής να συνεργαστεί με τους συλλόγους 
του δήμου.

• Τέλος, εξέφρασε την αντίθεσή του στην 
προοπτική επιβάρυνσης των δημοτών 
με πρόσθετα δημοτικά τέλη για υπηρε-
σίες που προσφέρει ο δήμος, όπως, για 
παράδειγμα, είναι η αποκομιδή σκουπι-
διών.

Ο Άγγελος Παπασπύρου:
• Ο Άγγελος Παπασπύρου μας ενημέ-

ρωσε για την έκδοση του βιβλίου του 
«Κείμενα για το Πέτα», που περιέχει 
άρθρα του που δημοσιεύτηκαν στα Νέα 
του Πέτα. Ο Άγγελος Παπασπύρου πα-
ραχώρησε τα δικαιώματα διαχείρισης 
και πώλησης του βιβλίου στην Αδελφό-
τητα. Να σημειωθεί ότι έξοδα έκδοσης 
επιβάρυναν το συγγραφέα. 

• Στη συνέχεια ο Άγγελος Παπασπύρου 
υπογράμμισε τη σημασία για το χωριό 
μας του αρδευτικού έργου από το φράγ-
μα έως το Κομπότι. Μίλησε για την ανά-
γκη επανασχεδιασμού του έργου ώστε 
να ικανοποιεί και τις ανάγκες περιοχών 
που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του 
πρώην Δήμου Πέτα. 

Η Αλεξάνδρα Βαβέτση:
• Εξέφρασε τον προβληματισμό της για 

το επίπεδο των σχέσεων Αδελφότη-
τας-Δήμου και παρότρυνε το νέο Δ.Σ. 
να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη 
βελτίωση των σχέσεων.

Ο Γιώργος Κακαριάρης:
• Αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες που 

δημιουργεί ο διοικητικός σχεδιασμός 
του «Καλλικράτη» στο Δήμο μας. Πρό-
τεινε τη διοργάνωση ανοικτής συζήτη-
σης με αίτημα τον επανασχεδιασμό του 
«Καλλικράτη» στην περιοχή μας.

Η Βάνα Λάλου:
• Αναφέρθηκε στο ρόλο της Αδελφότη-

τας, που αποτελεί μια ζωντανή και δη-
μιουργική συλλογικότητα με ουσιαστική 
συνεισφορά στη σύνδεση των Πετανι-
τών της διασποράς, αλλά και του Πέτα. 
Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη 
ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της 
Αδελφότητας.

Ο Σπύρος Κώτσης: 
• Πρότεινε την ανανέωση του ενδιαφέρο-

ντος για την περιοχή της Κούρζας που 
έχει εγκαταλειφθεί.

Ο Κώστας Ζαχάρος: 
• Ενημέρωση για τη λειτουργία της εφημε-

ρίδας. Έκανε έκκληση για ενίσχυση της 
αρθρογραφίας με θέματα που αφορούν 
την καθημερινότητα του χωριού, αλλά 
και γενικότερους προβληματισμούς και 
σκέψεις που σχετίζονται με την πορεία 
και προκοπή του Πέτα. 

Θέματα άμεσης προτεραιότητας
Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το νέο Δ.Σ. για τη δη-
μόσια διαβούλευση στη διάρκεια του καλο-
καιριού στα εξής θέματα:
1. Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα τον 

επανασχεδιασμό του «Καλλικράτη» στο 
Δήμο μας.

2. Την προώθηση αιτήματος προς το Δήμο 
για ένταξη στις άμεσες προτεραιότητες 

συνέχεια σελ. 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ €
1 Συνδρομές & Οικονομικές ενισχύσεις 2016 3.513,09
2 Χορηγοί & διάθεση ημερολογίων-DVD κλπ 1.159,00
3 Έσοδα Χορού 27/03/2016 2.417,00
4 Τόκοι καταθέσεων 0,34

Σύνολο Εσόδων 2016 7.089,43
Συν.Υπόλοιπο 2015 5.200,91

Γενικό Σύνολο Εσόδων & Υπολοίπου 12.290,34

ΕΞΟΔΑ €
1 Έκδοση εφημερίδας - ταχυδρομικά & διανομή 2.390,60
2 Οικονομική ενίσχυση Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ 225,00
3 Έξοδα Χορού 27/03/2016 2.185,00
4 Έξοδα εκδήλωσης Πάσχα στο Χωριό (στάμνες-τσίπουρο-αναψυκτικά) 609,00
5 Έξοδα εκδήλωσης 04/12/2016 (πλακέτες-διαμονή χορευτικού-στολές κλπ) 1.655,18
6 Έξοδα Γ.Σ. 21/02/2016 (πίτα-τσίπουρο-κλπ) 146,81
7 Έξοδα εκδηλώσεων καλοκαιριού Πέτα 2016 (έπαινοι - αφίσες κλπ) 466,50
8 Οικονομική ενίσχυση Αγίου Γεωργίου Πέτα 50,00
9 Έξοδα τόμου εφημερίδας 400,00
10 Συνδρομή 2014-2015 Π.Σ.Ε. 80,00
11 Διάφορα έξοδα 36,50

Σύνολο Εξόδων 2016 8.244,59
Ανακεφαλαίωση
Έσοδα 2016 & υπόλοιπο 2015 12.290,34 €
Μείον Έξοδα 2016 8.244,59 €
Υπόλοιπο 31/12/2016 4.045,75 €

Σε λογαριασμό Τράπεζας 3.727,36 €
Μετρητά στο Ταμείο 318,39 €
Σύνολο 4.045,75 €

Ο Ταμίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ

Αθήνα 19/02/2017
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ενός στεγασμένου πολιτιστικού χώρου 
πολλαπλών εκδηλώσεων, που στην 
εφημερίδα μας αποκαλέσαμε «Σπίτι του 
Πολιτισμού στο Πέτα».

3. Την επίδοση διαμαρτυρίας προς το 
Δήμο για την εγκατάλειψη του ιστορικού 
χώρου στα Προχώματα, παρά το γεγο-
νός ότι η Αδελφότητα έχει ενημερώσει 
το Δήμο εδώ και καιρό για το θέμα. 

Εκλογή αντιπροσώπων για την Πανη-
πειρωτική
Η Συνέλευση εξέλεξε αντιπροσώπους για 
την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία τα μέλη 
της: Μπάμπη Τσάκαλο, Άγγελο Παπασπύ-
ρου και Γιώργο Κακαριάρη. 

Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής
Η συνέλευση εξέλεξε ως Εξελεγκτική Επι-
τροπή τα μέλη της: Ηλία Γκαβάγια, Νίκο Βά-
σιο και Χριστίνα Μπάρτσα.

Εφορευτική επιτροπή και εκλογή νέου 
διοικητικού συμβουλίου
Η εφορευτική επιτροπή που επιμελήθηκε τη 
διεξαγωγή των εκλογών συγκροτήθηκε από 

τους: Λευτέρη Καρίτσα, Αλεξάνδρα Βαβέτση 
και Ροζίνα Γιωργή.
Η εφορευτική επιτροπή επικύρωσε τη δια-
δικασία των εκλογών και ανακοίνωση την 
εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

που αποτελείται από τα εξής μέλη:
Κώστα Ζαχάρο, Γιώργο Κακαριάρη, Νίκο 
Κολιό, Δημήτρη Κυρούλη, Βάνα Λάλου, 
Φώτη Μπίζα και Γιώργο Οικονόμου, με ανα-
πληρωματικό μέλος το Μπάμπη Τσάκαλο. 

Συγκρότηση του Νέου Διοικητικού  
Συμβουλίου της Αδελφότητας

Το νέο Δ.Σ. της Αδελφότητας έχει την εξής σύνθεση:
Γιώργος Κακαριάρης, Πρόεδρος
Δημήτρης Κυρούλης, Αντιπρόεδρος
Κώστας Ζαχάρος, Γραμματέας
Γιώργος Οικονόμου, Ταμίας
Βάνα Λάλου, μέλος
Φώτης Μπίζας, μέλος
Νίκος Κολιός, μέλος
Υπεύθυνος για θέματα νεολαίας ορίστηκε ο Βασίλης Τζόκας, για θέματα γυναικών η 
Ροζίνα Γιωργή.

συνέχεια από σελ. 3

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 - 2017

Η παρουσίαση έγινε από τον Πρόεδρο Γιώργο Κακαριάρη

Εκδηλώσεις στην Αθήνα

1. Η διετία που πέρασε ήταν αρκετά παραγωγική για την 
Αδελφότητα παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
που βιώνει η χώρα. Καταφέραμε με μεγάλη προσπάθεια 
και κόπο να μην αναστείλουμε καμία εκδήλωση ή δράση 
μας και κυρίως να εμπλουτίσουμε με περισσότερες και 
ποιοτικότερες. Η συμβολή, κυρίως οικονομική, φίλων της 
Αδελφότητας ήταν τέτοια που κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις 
απώλειες των συνδρομών.

2. Κορυφαίες εκδηλώσεις της Αδελφότητας, όπως η Ημέρα 
του Απόδημου Πετανίτη και ο ετήσιος Χορός έγιναν με με-
γάλη ανταπόκριση των συγχωριανών μας. Ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε στη συνεισφορά των χορευτικών του Μορφω-
τικού Συλλόγου στις εκδηλώσεις του Απόδημου Πετανίτη.

3. Πραγματοποιήθηκε στις 17/1/16, σε συνεργασία με τον 
πολιτιστικό σύλλογο Λευκιανών Πάρου, παρουσίαση του 
λογοτεχνικού έργου της συγγραφέως Μαρίας Χανιώτου. 

Εκδηλώσεις στο Πέτα 

Καλοκαιρινές Συναντήσεις
Οι «Καλοκαιρινές Συναντήσεις» που πραγματοποιούνται τον 
Αύγουστο στο Πέτα με τη συνεργασία του Μορφωτικού Συλ-
λόγου, αποτελούν σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα 
του καλοκαιριού.

Στις «Καλοκαιρινές Συναντήσεις» της διετούς θητείας του Δ.Σ. 
πραγματοποιήθηκε πλήθος εκδηλώσεων στο χωριό όπως: 

• αφιέρωμα στην Αγροτολέσχη και στις επιτυχίες αθλητικών 
ομάδων του χωριού,

• προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ,

• μουσικές βραδιές. 

Εκδηλώσεις το Πάσχα
Με συνεχώς αυξανόμενες συμμετοχές και ενδιαφέρον αναβι-
ώσαμε το έθιμο «Σπάμε το Μπότι» και συνεχίσαμε τις φιλικές 
αθλητικές συναντήσεις της Μεγάλης Παρασκευής.

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Γ. Κακαριάρης στην παρουσίαση του απολογισμού έδωσε έμφαση  
στα εξής θέματα:

Έκδοση της εφημερίδας μας Τα Νέα του Πέτα
Κρίνουμε τεράστιας σημασίας για την Αδελφότητα την έκδοση της εφημερίδας μας. Γι’ αυτό. παρά το τεράστιο κόστος έκδοσης 
και ταχυδρόμησης σε Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεχίσαμε και θα συνεχίσουμε την έκδοσή της. 
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου, 
ημέρα Κυριακή, ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας στο 
μουσικό στέκι ΣΤΟΥ ΚΟΡΡΕ στο Ψυρρή. 

Για άλλη μια φορά το μαγαζί γέμισε από κόσμο, ο ποίος ανταποκρί-
θηκε στο κάλεσμα του Δ.Σ. του συλλόγου μας. 
Η φανταστική ορχήστρα του μαγαζιού, μαζί με το φίλο Παναγιώτη 
Μαρκοστάμο στο Δημοτικό τραγούδι συνοδεία κλαρίνου, ξεσήκω-
σαν όλους και το κέφι κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. 
Η νεολαία μας έκανε αισθητή φέτος την παρουσία της ξεσηκώνο-
ντας τους πάντες με το κέφι της και το χορό. Ο χορός συνεχίστηκε 
στο δρόμο έξω από το μαγαζί και το παραδοσιακό τραγούδι «το 
πιπέρι» χορεύτηκε μέχρι και από περαστικούς.
Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες για την παρουσία τους. Επί-
σης, ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της λαχειοφόρους αγο-
ράς για την προσφορά των πολλών και ωραίων δώρων τους.

Με χορούς κυκλωτικούς!
Ξέδωσαν, για μια ακόμη φορά, οι Πετανίτες που παραβρέθηκαν 
στην οικεία ατμόσφαιρα του ετήσιου χορού της Αδελφότητας την 
26 Μαρτίου. 
Ενδεικτικές της ατμόσφαιρας οι φωτογραφίες που παραθέτουμε. 

Νέοι άνθρωποι ανέλαβαν τις θέσεις στο 
συμβούλιο επιτρόπων του Ιερού Ναού 
Αγίου Γεωργίου Πέτα. Είναι οι: Αλέξαν-

δρος Κακαριάρης, Νικόλαος Γεωργής, Αθανά-
σιος Βάσιος, Γιώργος Μάλλιος.
Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη ευχα-
ριστώντας παράλληλα τους παλιούς για την 
πολυετή προσφορά τους.
Δράσεις του νέου Συμβουλίου Επιτρόπων
1. Μια από τις πρώτες ενέργειες του νέου 

συμβουλίου των επιτρόπων και του Πά-
τερ Νικόλαου ήταν να μην εισπράττονται 
χρήματα από τους συγχωριανούς μας για 
την τέλεση κηδείας και μνημόσυνου. Σε 
μια χρονική περίοδο που όλοι στερούνται 
τόσα πολλά, η απόφαση αυτή είναι σημα-
ντική και αξιέπαινη.

2. Με πρωτοβουλία του Πάτερ Νικόλαου δι-
ανέμονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανά-

γκης σε αναξιοπαθούντες συγχωριανούς 
μας. Το άτυπο κοινωνικό παντοπωλείο, 
που είχε στηθεί στον Αη Γιώργη, επεκτεί-
νεται σε ειδικό χώρο μέσα στο ναό. 
Οι ανάγκες είναι πολλές και η συμπαρά-
σταση όλων μας πρέπει να είναι η ανά-
λογη.

3. Το συμβούλιο επιτρόπων για να ενισχύ-
σει τα έσοδα που προορίζονται για την 
αγορά τροφίμων, αποφάσισε να διαθέσει 
εκκλησιαστικά είδη όπως κομποσκοίνια, 
εικόνες κ.λπ.

Για την ενίσχυση της αξιέπαινης προσπάθει-
ας της ενορίας, το Δ.Σ. της Αδελφότητας κάνει 
έκκληση στους συγχωριανούς που θέλουν να 
προσφέρουν τρόφιμα, να επικοινωνούν με τα 
μέλη του Δ.Σ.

Τα Nέα της ενορίας μας

Αη-Γιώργης - Καμπαναριό, πίνακας του  
Γιάννη Ν. Βαγενά

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ 

ΤΗΛ.: 26810 83205

στο μνημείο του Πέτα

Θηβών 445, 112 43 Αιγάλεω 
Τηλ.: 217 72 38 015 

www.kantolabiko.gr • email: 
kantolabiko@gmail.com
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Συνάντηση του Δημάρχου με την Αδελφότητα
Ο Δήμαρχος Ν. Σκουφά Στάθης Γιαννούλης με την Αντιδήμαρ-
χο Ροζίνα Βαβέτση συναντήθηκαν στο Δημαρχείο του Πέτα με 
αντιπροσωπία του διοικητικού συμβουλίου της Αδελφότητας 
αποτελούμενη από τους Γιώργο Κακαριάρη, Δημήτρη Κυ-
ρούλη και Κώστα Ζαχάρο.
Πρόκειται για την ενεργοποίηση ενός θεσμού άτυπου, αλλά ου-
σιαστικού για τη συνεργασία των φορέων του χωριού, που λαμ-
βάνει χώρα κάθε χρόνο. 
Στη συγκεκριμένη συνάντηση, εκτός από το αναγκαίο κοινωνι-
κό μέρος της ανανέωσης της γνωριμίας των συμμετεχόντων, ο 
Δήμαρχος ενημερώνει την Αδελφότητα για την πορεία του δη-
μοτικού έργου, με έμφαση στα θέματα που αφορούν το Πέτα. 
Η Αδελφότητα, με τη σειρά της, ενημερώνει το Δήμαρχο για τις 
δράσεις της, εκφράζει το ενδιαφέρον και τις σκέψεις της για θέ-
ματα του χωριού.
Στη φετινή συνάντηση της Μεγάλης Πέμπτης, ο Δήμαρχος ανα-
φέρθηκε στα εξής θέματα:
Ύδρευση: Ολοκληρώθηκε το έργο εκσυγχρονισμού του δικτύ-
ου ύδρευσης στο Πέτα και προχωρούν τα έργα στο τμήμα των 
Αγ. Αναργύρων που ανήκει στο Δήμο μας. Επίσης, προχωρεί η 
αντικατάσταση του δικτύου στην Αμφιθέα.
Αποχέτευση: Τα έργα της αποχέτευσης έχουν ολοκληρωθεί 
κατά 99% και το εργοστάσιο επεξεργασίας των λυμάτων είναι 
έτοιμο.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο, οι συνδέσεις των κατοικιών με το δί-
κτυο αποχέτευσης θα έχουν ένα κόστος που οι κάτοικοι θα μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά.
Παιδικός Σταθμός: Η κατασκευή και ανάπλαση του χώρου του 
Παιδικού Σταθμού ολοκληρώθηκε.
Αγροτικοί δρόμοι: Ολοκληρώθηκε η κατασκευάστηκε του δό-
μου προς το Καραμούτσι.
Αρδευτικό κανάλι Πουρνάρι-Κομπότι: Προχωράει η κατα-
σκευή του και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδες 
ενδιαφέρθηκε για την τροποποίηση του σχεδιασμού ώστε να 
αρδεύεται και η περιοχή του πρώην Δήμου Πέτα. Ο Δήμαρχος 
έδειξε το ενδιαφέρον του για την τροποποίηση του σχεδιασμού 
και δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία του. 

Νταμάρι: Έργο συνολικού κόστους 4.000.000€. Για τη διεκδί-
κηση χρηματοδότησης του έργου εκκρεμεί η άδεια περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.nskoufas.gr/
images/skoufa.compressed.pdf
Καρακοφωλιά: Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή αναψυκτηρί-
ου και η ανέγερση 2ου ορόφου στο υπάρχον κτίσμα, που προο-
ρίζεται για συνεδριακός χώρος. Επίσης προβλέπεται διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντος χώρου.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου, ο προηγούμενος εργο-
λάβος του έργου προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, που επιδίκασε 
στο Δήμο Ν. Σκουφά πρόστιμο 140.000 € περίπου. 
Μεγάλη εκδήλωση για τον Φιλελληνισμό: Ο Δήμαρχος μας 
ενημέρωσε για τη σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο Μέγα-
ρο Μουσικής την 24 Ιουνίου εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής 
με τίτλο «Ο Φιλελληνισμός μέσα από την τέχνη». Στην εκδή-
λωση θα συμμετέχουν άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, 
καθώς και πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες.
Η Αδελφότητα εξέφρασε ανεπιφύλακτα τη διάθεσή της να συν-
δράμει το Δήμο για την επιτυχία της εκδήλωσης (Σημείωση: ανα-
λυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση υπάρχουν στο δελτίο τύ-
που που φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας). 

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Από τη συνάντηση στο Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος Στάθης Γιαννούλης με 
την Αντιδήμαρχο Ροζίνα Βαβέτση και η αντιπροσωπία της Αδελφότητας 

με τους: Γιώργο Κακαριάρη, Δημήτρη Κυρούλη και Κώστα Ζαχάρο.

Είναι η δεύτερη φορά που τα τελευταία χρόνια γίνεται η διάνοιξη του παλιού μονο-
πατιού για τον Αϊ Χριστόφορο που οδηγεί στο Κλειστό.
Ήταν το κεντρικό μονοπάτι που επικοινωνούσε με το Κλειστό την εποχή που οι 

άνθρωποι μετακινούνταν με τα πόδια και τα ζώα. 

Αυτή τη φορά η πρωτοβουλία ήταν της συμπαθούς, αλλά παρεξηγημένης ομάδας των 
κυνηγών αγριογούρουνου του χωριού μας.

Η πρωτοβουλία τους δεν γνωρίζουμε αν είχε περιβαλλοντικό περιεχόμενο ή διευκολύνει 
τις κυνηγητικές τους εξορμήσεις στο λόγγο. Σε κάθε περίπτωση το μονοπάτι μπορούμε 
να το χαρούμε όλοι μας. 

Όμως, δυστυχώς, κι αυτό το μονοπάτι έχει καταπατηθεί, αφού στην κορυφή του λόγου 
του Αϊ Χριστόφορου συναντάμε περίφραξη! 

Άνοιξαν το μονοπάτι για τον Αϊ Χριστόφορο
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ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ "ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΑ".  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ

Βιβλιοκρισία 

Το βιβλίο με τίτλο «Κεί-
μενα για το ΠΕΤΑ», 
του συγχωριανού μας 

(ΠΕΤΑ – ‘Αρτας) Άγγελου Πα-
πασπύρου, περιέχει άρθρα 
– κρίσεις – απόψεις – σχόλιά 
του, που είναι καταχωρημένα 
στην εφημερίδα μας «Τα Νέα 
του ΠΕΤΑ», από την αρχή της 
έκδοσης το 1979. Το εξώφυλ-
λο έχει έναν πολύχρωμο πί-
νακα του χωριού μας και της 
πλατείας που ζωγράφισε ο αεί-
μνηστος καλλιτέχνης ζωγρά-
φος και εκπαιδευτικός Γιάννης 
Βαγενάς, που έφυγε νωρίς και 
χάσαμε πολλά αφού έστησε 
το τρίποδό του, στο καφενείο 
του Σπύρου Αλεξίου. Σκίτσα και πίνακες του ξε-
χωριστού ζωγράφου του Πέτα θα συναντήσουμε 
σε πολλές σελίδες του βιβλίου του Άγγελου Παπα-
σπύρου. Δικαίως ο Δήμος Πέτα τίμησε τον Γιάννη 
Βαγενά με δρόμο που αρχίζει απ’ το σπίτι μου και 
στο τρίγωνο της οδού Φιλελλήνων – Γιάννη Βαγε-
νά και Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην ευθεία για το 
Μνημείο Φιλελλήνων στο Βράχο, αφού ο Γιος της 
Καλογριάς, δεν πολέμησε το Πέτα στην ιστορική 
μάχη της 4ης Ιουλίου 1822, που επήλθε η κατα-
στροφή του Πέτα, αλλά μάλωσε με τον Πρωθυ-
πουργό, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, άλλους Φι-
λέλληνες, Δημογέροντες, και πήρε τα παλληκάρια 
του κι έφυγε την προηγούμενη μέρα της μάχης. 
Γιατί δεν άκουσαν ν’ ακολουθήσουν τη στρατηγική 
για την ευνοϊκή έκβασή της. 
ΤΟ ΕΡΓΟ του Άγγελου Παπασπύρου είναι σε με-
γάλο σχήμα 24Χ17εκ. κι έχει 274 καλοδουλεμένες 
σελίδες.
Χωρίζει σε έξι (6) κύρια κεφάλαια που εστιάζουν 
την προσοχή μας στα παρακάτω:
1. Συμβολή στην ιστορία του Πέτα.
2.  Αγροτική Οικονομία και Γεωργική Παραγωγή.
3. Φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
4. Από τον πολιτισμό της μικρής μας πόλης.
5.  Τοπική Αυτοδιοίκηση – Ανάλυση εκλογικών 

αναμετρήσεων στο Πέτα και,
6. Το Πέτα με αριθμούς. 
Πληθυσμιακά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ο χάρτης μας 
δίνει το στίγμα που βρίσκεται το Πέτα. Αφιερώνει 
το βιβλίο του ο Άγγελος στα εγγόνια του: Στον Άγ-
γελο, στον Νάσο, την Ειρήνη και στην Δήμητρα. 
Ο πρόλογος είναι γραμμένος με πολλή αγάπη και 
μεράκι από τον κ. Αντώνη Μωϋσίδη, Καθηγητή 
Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, που ανάμεσα στ’ άλλα σημαντικά, θα γρά-
ψει:
«… Ο Παπασπύρου μέσα από αυτά τα πολύμορ-
φα και πολυθεματικά του κείμενα λειτουργεί εύλο-
γα συναισθηματικά αλλά και με εμπεριστατωμένη 
γνώση, αγγίζοντας πτυχές της ιστορίας και της 
ζωής του Πέτα από το απώτερο παρελθόν στο 
σήμερα. Πότε ως Λαογράφος της ψυχής, πότε ως 
Ιστορικός και πότε ως Αναλυτής Κοινωνικών και 
Οικονομικών θεμάτων. Ανησυχεί και αγωνιά για 
το μαράζωμα του χωριού του και με άποψη εντο-
πίζει τα σημαντικότερα προβλήματα, τα αναλύει 

και προτείνει λύσεις για την άρση 
τους…»
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ που παραθέτει 
του Βαγγέλη Κολιού, πρώην Δη-
μάρχου Πέτα, έχει τίτλο «Επιτέ-
λους!! Ένα ταξίδι στο ΠΕΤΑ», λέει 
ανάμεσα στ’ άλλα: 
«… Στοχεύοντας στην ενημέρω-
ση και τον προβληματισμό του 
αναγνώστη, η πένα του Άγγελου 
συμβάλλει στο να γίνουν γνωστά, 
σημαντικά θέματα και προβλήματα 
του Πέτα και να υπάρξει συνειδη-
τοποίηση αυτών από την τοπική 
κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως επι-
τυγχάνει και το πιο σημαντικό: Την 
αφύπνιση και κινητοποίησή της για 

τη λύση τους, μέσα από τις προτάσεις που ταυτό-
χρονα παραθέτει».
Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τον συγγραφέα Άγγελο Πα-
πασπύρου είναι καλογραμμένος όπως και όλο το 
βιβλίο με πολύ μόχθο και ξενύχτια. Γράφτηκαν τα 
κείμενα με πραγματική ρώμη γραφής κι έκφρα-
σης, ρεαλισμό ασυνήθιστο και καυτηριάζει τν αν-
θρώπινη κακομοιριά, κακότητα και σκληράδα από 
την άρχουσα τάξη.
Κινεί καταστάσεις ανθρώπινες, τόσο αντίθετες με-
ταξύ τους ώστε ν’ απορείς. Μπορεί να μεταπλά-
σει με δύναμη και μαστοριά ένα βιβλίο, που θα 
κρατήσει το ενδιαφέρον απ’ την πρώτη ίσαμε τη 
στερνή σελίδα, κεντρισμένα κείμενα όλο και πιο 
ζωηρά. έχει μια βαθύτερη ψυχογραφική ικανότητα 
ο Άγγελος Παπασπύρου, που μας ξεδιπλώνει τις 
τραγικές πτυχές στα θέματα του χωριού μας, που 
οι άλλοι δεν θέλουν να δουν ή να τ’ αγγίξουν.
ΕΝΑΣ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟΣ είναι ο Άγγελος που έχει 
αδρή έκφραση και κοφτερή σαν νυστέρι ματιά που 
μπορεί και εισδύει στις λεπτότατες γωνιές της ψυ-
χής των ανθρώπων. Ένα ανατόμος της ζωής που 
έχει την αγάπη και προβάλλει απ’ τα μικρά μέχρι 
τα μεγάλα της μικρής πόλης. Με ομορφιά πλημ-
μύρισε η ψυχή όταν μελετούσα το κεφάλαιο «Από 
τον Πολιτισμό της μικρής μας πόλης». Όμως ήταν 
λίγες οι σελίδες, δέκα έξι (16) ακριβώς, που θα 
μπορούσε κανείς ν’ αφιερώσει περισσότερες σε-
λίδες γιατί ο πολιτισμός για το Πέτα, μέσα από τα 
δρώμενά του είναι μεγάλος.
Άλλη φορά περισσότερα…
ΤΡΥΦΕΡΟ, βαθύτατα ανθρώπινο, άψογο υφολο-
γικά, αφηγηματικά τέλειο, με πρωτοτυπία κι απλό-
τητα γραμμένο, που άγγιξε την ψυχή μας με πόνο 
και προσμονή είναι το έργο του Άγγελου Παπα-
σπύρου «Κείμενα για το Πέτα». Ένα Ανθολόγιο 
που πρέπει να μπει σε κάθε Πετανίτικο σπίτι και 
όχι μόνο.
Να διαβαστεί. Έχει πολλά να κερδίσει ο αναγνώ-
στης. Θα γνωρίσει τη βασανισμένη ζωή των αν-
θρώπων του Πέτα, τη συμμετοχή τους στα κοινά 
και στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρί-
δας μας. Είναι ένα έργο «Το ΠΕΤΑ των αριθμών» 
που πρέπει να συγκριθούν οι αριθμοί και να προ-
βληματιστούμε. Εισχώρησε βαθιά στη ψυχή μας ο 
Άγγελος Παπασπύρου και κατέγραψε τα μικρά και 
μεγάλα μας πάθη!!! Εύγε!...

Γράφει: Ο Κώστας Τραχανάς

«ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΤΑ» Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 
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Συζητάμε ολημερίς για το οικονομικό 
χρέος, αλλά φαίνεται πως έχουμε 
λησμονήσει για τα καλά ένα άλλο 

ΧΡΕΟΣ, πιο σημαντικό, πιο ουσιώδες και 
πιο καίριο. Το χρέος μας απέναντι στην 
ιστορική μνήμη αυτού του τόπου που λέ-
γεται Άρτα, Κομπότι, Πέτα κ.α.. Όλα πια 
μετριούνται με τη χρηματική τους αξία. 
Εκποιήσαμε και συνεχίζουμε να εκποιού-
με ανερυθρίαστα ό,τι πιο σημαντικό είχα-
με, αυτό που ως κόρη οφθαλμού έπρεπε 
πάση θυσία να διαφυλάξουμε .Τον πολι-
τισμό μας, την Ιστορία μας και την Πα-
ράδοσή μας! Σεβασμός της παράδοσης, 
της ενεργού παράδοσης, προϋποθέτει 
πριν απ΄όλα κατανόηση και γνώση. Επί-
γνωση, με άλλα λόγια, της ανεκτίμητης 
αξίας αυτού που μας έχει παραδοθεί. Και 
η αξία αυτή δεν αποτιμάται σε χρήμα σε 
κάτι υλικό και εφήμερο, αλλά τουναντίον 
σε κάτι άυλο και πιθανόν αιώνιο .
Ένα ταξίδι στο Πέτα είναι το βιβλίο «Κεί-
μενα για το Πέτα», ένα ταξίδι στην ιστο-
ρία του, τον πολιτισμό του, την οικονομία 
του, την καθημερινότητα και τα προβλή-
ματά του. Το βιβλίο αυτό είναι ένα πόνη-
μα που κινείται από το χρονικό στη με-
λέτη και από την καθημερινότητα στην 
ιστορία .Ο συμπατριώτης μας Άγγελος 
Παπασπύρου, εραστής του γενέθλιου 
τόπου του, μας παραδίδει κείμενα για την 
ιστορική και κοινωνικοοικονομική πορεία 
του ιστορικού Πέτα του Νομού Άρτας .
Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται ζητήματα 
ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά, αναπτυ-
ξιακά, πολιτικά και πολιτισμικά των τελευ-
ταίων τριάντα ετών. Ο συγγραφέας αγγί-
ζει πτυχές της ιστορίας της ζωής του Πέτα 
από το απώτερο παρελθόν μέχρι σήμε-
ρα, μελετά την αγροτική οικονομία και τον 
κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό 
του Πέτα, ανησυχεί και αγωνιά για το μα-
ράζωμα του χωριού του, εντοπίζει τα ση-
μαντικότερα προβλήματα, τα αναλύει και 
προτείνει λύσεις για την άρση τους.
Τα κυριότερα θέματα του βιβλίου είναι : 
Συμβολή στην Ιστορία του Πέτα, Αγροτι-
κή Οικονομία και Κοινωνικοοικονομικός 
Μετασχηματισμός, Γεωργική Παραγω-
γή, Συλλογικές μορφές διαχείρισης των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, Οικονομική 
και Κοινωνική Ανάπτυξη, Φυσικό και δο-
μημένο περιβάλλον, Από τον πολιτισμό 
της μικρής μας Πόλης, Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, Ανάλυση εκλογικών αναμετρήσε-
ων στο Πέτα, το Πέτα με αριθμούς, Πλη-
θυσμιακά στοιχεία, Εκπαίδευση. 
Ένα απαράμιλλο αφηγηματικό τέμπο, 
από οξύτατες παρατηρήσεις του περι-
βάλλοντος και ατμοσφαιρικότατες περι-
γραφές μέσα από τις οποίες αναδύεται 
μια ολόκληρη κοινωνία, ένας κόσμος ολό-
κληρος, ο κόσμος του Πέτα, που ωστόσο 
μοιάζει απολύτως οικείος, έστω κι αν είναι 
άγνωστος στον αναγνώστη. 
Διαβάστε το.
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ΕΠΩΝΥΜΩΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑΣ

Του Κώστα Ζαχάρου

Συχνά μέσα από τις σελίδες των Νέων του 
Πέτα εκφράστηκαν ανησυχίες για την 
επιχειρούμενη, εδώ και δεκαετίες, «ανά-

πλαση» του χώρου της Κορακοφωλιάς (1).
Το ενδιαφέρον για την Κορακοφωλιά είναι δι-
καιολογημένο, γιατί η Κορακοφωλιά, όπως το 
Μνημείο και η πλατεία με την εκκλησία και το 
καμπαναριό, είναι «τοπόσημα», μέρη δηλαδή, 
φυσικού και αρχιτεκτονικού κάλους συνυφα-
σμένα με την ταυτότητα του χωριού.
Το ύψωμα της Κορακοφωλιάς, που είναι το 
αντικείμενο αυτού του σημειώματος, προ-
σφέρει εξαιρετική θέα. Η ματιά του επισκέπτη 
ξεπερνάει το φυσικό εμπόδιο της Βαλαώρας 
και εκτείνεται στον Αμβρακικό, την Κορωνησία 
και συναντάει τη Λευκάδα. Είναι, επίσης, μο-
ναδικός γεωλογικός σχηματισμός, που στην 
βιβλιογραφία των γεωλογικών εγχειριδίων κα-
ταγράφεται ως «Ψαμμίτες του Πέτα» (οι γνω-
στές μας πλακανίδες) (2).
Η Κορακοφωλιά συγκέντρωνε πάντα το εν-
διαφέρον των συγχωριανών μας. Συχνά επι-
χειρήθηκε η δεντροφύτευση του λόφου, ήδη 
από την εποχή της Αγροτολέσχης, με φτωχά 
όμως αποτελέσματα λόγω της ανεξέλεγκτης 
βοσκής. Επίσης, ήταν πάντα προορισμός για 
τις παρέες ιδιαίτερα των νέων. 
Όμως, η προχειρότητα, η έλλειψη περιβαλ-
λοντικής συνείδησης και ακατανόητες επιλο-
γές από προηγούμενες διοικήσεις του δήμου, 
οδήγησαν την Κορακοφωλιά σ’ αυτό το χάλι.
Το κακό άρχισε με την άστοχη χωροθέτηση 
της υδατοδεξαμενής και την έλλειψη ενδιαφέ-
ροντος να απαλυνθούν αισθητικά οι επιπτώ-
σεις απ’ αυτήν την παρέμβαση. 

Αυτό, βέβαια, που ακολούθησε ήταν αδύνα-
το να το προβλέψει ανθρώπινος νους. Μια 
κοντόθωρη δημοτική αρχή, αδυνατώντας να 
αφουγκραστεί και να ιεραρχήσει τις ανάγκες 
της τοπικής κοινωνίας, φαντασιωνόταν ανα-
πτυξιακά οράματα με …καφετέριες!
Σήμερα, δεκαετίες μετά, το «έργο πνοής» 
χάσκει ημιτελές και ερειπωμένο, αφήνοντας 
ένα δυσβάστακτο χρέος της δημοτικής αρ-
χής προς τον εργολάβο του έργου που πλη-
σιάζει τα 150.000 ευρώ! Μάλιστα, θεωρείται 
ότι το συνολικό κόστος της μέχρι τώρα κατα-
σκευής μπορεί (σε ευρώ) να ξεπεράσει και τα 
400.000€!
Και σαν να μη διδαχθήκαμε απ’ όλα αυτά, η 
σημερινή διοίκηση του δήμου επανέρχεται με 
αναβαθμισμένα «αναπτυξιακά» σχέδια! Εκτός 
από καφετέρια, σχεδιάζει να υψώσει και δεύ-
τερο όροφο στο υπάρχον κτίσμα, που, σύμ-
φωνα με τη δημοτική αρχή, προορίζεται για 
συνεδριακό κέντρο. Κι αυτό σε έναν ιδιαίτερα 
περιορισμένο χώρο 76 τετραγωνικών και μά-
λιστα έξω από τον ιστό του χωριού.
Πρόθεση του σημειώματος αυτού είναι να 
απαντήσει στην ερώτηση-πρόκληση που συ-
χνά απευθύνεται καλόβουλα, αλλά και άλλους 
που ονειρεύονται καφετέριες σε κάθε ραχού-
λα: και τώρα τι κάνουμε μ’ αυτό το ερειπωμένο 
απομεινάρι που μας κληρονόμησαν αποτυχη-
μένες επιλογές;
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ελευθερώσουμε τη 
σκέψη μας από τις δεσμεύσεις που επέβαλαν 
προηγούμενες διοικήσεις του χωριού και να 
επανασχεδιάσουμε από μηδενική βάση τις 
παρεμβάσεις μας στο λόφο της Κορακοφω-
λιάς. 

Να κινηθούμε τολμηρά και να μην διστάσου-
με να απαλλαγούμε οριστικά από το τερα-
τούργημα που μας φορτώθηκε. Παράλληλα, 
να φροντίσουμε για την αποκατάσταση, όσο 
αυτό είναι εφικτό, του λόφου. Η αποκατάστα-
σή του θα μπορούσε να περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, επιχωματώσεις, δεντροφύτευση 
και πρόσβαση με μονοπάτι από το ύψος της 
δεξαμενής στην κορυφή. Ενέργειες, μικρού 
κόστους, που θα κάνουν λειτουργική και ευ-
χάριστη την ένταξη της Κορακοφωλιάς στον 
προορισμό περιπατητών που θέλουν να χα-
ρούν τη φύση και να θαυμάσουν τη θέα. 
Κρίνουμε ότι, η τραγικότητα της περιόδου 
επιβάλλει σοβαρότητα και τολμηρές πρωτο-
βουλίες απ’ όλους μας. Με ειλικρινή διάθεση 
να αφουγκραστούμε τις πραγματικές ανάγκες 
της μικρής μας κοινωνίας. Γιατί το Πέτα δεν 
έχει ανάγκη από καφετέρια στην Κορακοφω-
λιά, αλλά από έργα που θα απολαμβάνουν 
όλοι οι κάτοικοι, θα αναβαθμίζουν την ποι-
ότητα ζωής τους και θα ενισχύουν τη συνο-
χή της τοπικής κοινωνίας.
Σημειώσεις:
(1)  Για παράδειγμα, αρθρογραφία του Άγγελου 

Παπασπύρου στα Νέα του Πέτα τον Οκτώ-
βριο του 1999 με τίτλο «Η καταστροφή της 
Κορακοφωλιάς στο Πέτα» και τον Ιούνιο 
του 2007 με τίτλο «Η Κορακοφωλιά να 
χαρακτηριστεί προστατευόμενος φυσικός 
σχηματισμός». 

(2)  Παρουσίαση στοιχείων γεωλογικής μελέ-
της του γεωλόγου Ευρυβιάδη Λυμπέρη στα 
Νέα του Πέτα αρ. φ. 147, έτος 2008.

Η Κορακοφωλιά μετά την επέλαση. 
Η σημερινή εικόνα του λόγου, τραυματισμένου από 
τα φουρνέλα, με το ερειπωμένο κτίσμα.

Οι μακέτες (προοπτικό σχέδιο)
Στην τελευταία εικόνα απεικονίζεται το διώροφο κτί-
σμα της κορυφής, όπως το σχεδιάζει η σημερινή δι-
οίκηση του Δήμου. Πρόκειται για ένα κατασκεύασμα 
που προσβάλλει πολλαπλά την αισθητική του τοπίου 
(περισσότερα σχέδια υπάρχουν στη διεύθυνση http://
www.nskoufas.gr/images/skoufa.compressed.pdf). 
Πρώτον. Το ύψος και η τοποθέτησή του στην κορυ-
φή του λόγου δηλώνουν αμετροέπεια και αλαζονεία 
μπροστά στους καμπυλόγραμμους σχηματισμούς 
των λόφων της περιοχής.
Δεύτερον. Η αρχιτεκτονική του σύλληψη παραπέμπει 
σε πρότυπα αστικού τοπίου και είναι φανερά ασύμ-
βατο με την αισθητική του χωριού.

Τρίτο. Στο σχέδιο είναι παραπλανητικό: Για παρά-
δειγμα, απουσιάζει ο δρόμος που ανεβαίνει στην 
κορυφή, ενώ ο περιβάλλον χώρος, που στην πραγ-
ματικότητα είναι πολύ μικρός, εμφανίζεται τεράστιος.
Τέταρτο. Δεν γίνεται αναφορά στην κατασκευή πάρκινγκ 
στα ριζά του λόφου, που θα αλλοιώσει κι άλλο το τοπίο.
Πέμπτο. Ο ισχυρισμός για συνεδριακό κέντρο στο 
δεύτερο όροφο του κτηρίου προκαλεί απορίες. Αλή-
θεια, τι σοβαρές συνεδριακές δραστηριότητες μπορεί 
να φιλοξενηθούν σ’ ένα χώρο 76 περίπου τετραγω-
νικών, και μάλιστα μακριά από τον ιστό του χωριού;
Συμπερασματικά: Το γεγονός ότι η κατασκευή «συ-
νεδριακών χώρων» από τους Δήμους είναι επιλέξι-
μη δαπάνη για έγκριση χρηματοδότησης, αποτελεί 
επαρκή λόγο για να «φορτωθούμε» ένα κτίσμα με 
προβληματική προοπτική; 

Η εικονική πραγματικότητα

Κορακοφωλιά: Πραγματικότητα και… μακέτες!
Η Κορακοφωλιά μέχρι και τη δε-
καετία του 1990.

Στην επόμενη φωτογραφία νέοι της 
Αγροτολέσχης δενδροφυτεύουν το 
λόφο στις αρχές της δεκαετίας του 
1960. Και άλλες φορές επιχειρήθη-
κε δεντροφύτευση, με φτωχά όμως 
αποτελέσματα, λόγω έλλειψης κα-
τάλληλης οριοθέτησης του χώρου 
και της ανεξέλεγκτης βοσκής.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία πολ-
λών διοικητικών συμβουλίων Αδελφοτήτων 
της Ηπείρου τουρνουά ποδοσφαίρου.
Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία είχε μεγάλη 
επιτυχία μιας και συγκέντρωσε 30 και πλέον 
Αδελφότητες που ανήκουν στην Πανηπει-
ρωτική, οι οποίες συμμετείχαν με ποδοσφαι-
ρικές ομάδες.
Ο σύλλογός μας συμμετείχε κερδίζοντας τις 
εντυπώσεις και την πρωτιά.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Αδελφότητας, 
Δημήτρης Κυρούλης, συμμετείχε στην οργα-
νωτική επιτροπή του τουρνουά βοηθώντας 
τα μέγιστα και κερδίζοντας την εκτίμηση και 

αναγνώριση των διορ-
γανωτών.
Η ομάδα μας, η οποία 
στηρίχτηκε σε νέα παι-
διά Πετανιτών που ζουν 
στην Αθήνα, κέρδισε το 

κύπελλο του τουρνουά.
Οι αγώνες γίνανε στα γήπεδα του ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ στη ΓΛΥΦΑΔΑ και αρκετοί συγ-
χωριανοί μας βρέθηκαν και ενίσχυσαν την 
προσπάθεια των παιδιών.
Στο θεσμό του πρωταθλήματος η ομάδα μας 
έφερε τα κάτωθι αποτελέσματα:
• ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8-4
• ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

4-4
• ΑΓΝΑΝΤΑ - ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ 3-2
Με μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα η ομά-
δα μας δε συνέχισε στα τελικά.
Στο κύπελλο:
• ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ - ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6-1
• ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ - ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8-4
Στον τελικό η ομάδα μας κέρδισε την ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ με 2-1 και κατέκτησε το κύπελ-
λο. Για την ομάδα μας αγωνίστηκαν οι:
Γιώργος Ρίζος, Μάκης Κακαριάρης, Βασίλης 
Παπασπύρος, Βαγγέλης Γεωργής, Δημή-
τρης Γεωργής, Γρηγόρης Ρίζος, Χρήστος Ρί-
ζος του Γεωργίου, Χρήστος Ρίζος του Λάκη
Γιάννης Πεσλής, Βαγγέλης Πεσλής, Θάνος 
Κακαριάρης, Γιώργος Κακαριάρης του Γε-
ωργίου, Ιωάννης Τόλης, Σπυριδούλα Κακα-
ριάρη, Δημήτρης Κυρούλης. Προπονητής 
ήταν ο Λευτέρης Καρύτσας.

Τελείωσε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας του 
τοπικού πρωταθλήματος Νομού Άρτας, στο 
οποίο συμμετέχει ο Αθλητικός Όμιλος Φιλέλλη-

νες Πέτα
Η ομάδα μας πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά. 
Η τεράστια προσπάθεια διοίκησης, αθλητών και προ-
πονητών αγκαλιάστηκε από τους συγχωριανούς μας, 
που χειροκρότησαν το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που 
έπαιξε.
Η τελική βαθμολογία τη βρήκε στην 5η θέση με 55 
βαθμούς, έχοντας 16 νίκες, 7 ισοπαλίες και 7 ήττες. 
Συγχαρητήρια σε όλους για την επιτυχημένη φετινή πορεία.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Αγώνας παίδων Α.Ο.Φ. και  
της Αδελφότητας

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
καν και φέτος στο γήπεδο του Πέτα οι 
καθιερωμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες 

μεταξύ των ομάδων ΑΟΦ και της Αδελφότη-
τας.
Οι συναντήσεις αυτές, οι οποίες μετρούν πολ-
λά χρόνια ιστορίας, αποτελούν το καθιερωμέ-
νο ετήσιο αθλητικό ραντεβού των δύο συλλό-
γων.
Ο κόσμος γέμισε τα δύο γήπεδα του Πέτα 
χειροκροτώντας μικρούς και μεγάλους ποδο-
σφαιριστές.
Στον αγώνα των ενηλίκων αγωνίστηκαν οι πα-
λαίμαχοι της ΑΟΦ με την ομάδα της Αδελφό-
τητας.
Το τελικό σκορ ήταν 3-3. Στα πέναλτι που ακο-
λούθησαν νικήτρια ομάδα ανακηρύχθηκε η 
ομάδα της ΑΟΦ. Για την Αδελφότητα, η οποία 
φέτος είχε αρκετές ελλείψεις βασικών παιχτών 

της, αγωνίστηκαν οι: Γιώργος Ρίζος, Δημήτρι-
ος Μπίζας, Γρηγόρης Ρίζος του Δημητρίου, 
Άρης Κακαριάρης, Δημήτρης Κυρούλης, Θά-
νος Κακαριάρης, Βασίλης Φιλίππου, Γρηγό-
ρης Ρίζος του Γεωργίου, Δημήτρης Γεωργής
Βαγγέλης Πεσλής, Χρήστος Ρίζος του Γεωρ-
γίου, Ηρακλής Γούλας. Προπονητής ο Λάκης 
Λιαροκάπης και Γενικός Αρχηγός ο Λευτέρης 
Καρύτσας

17η Αγωνιστική: ΑΟΚ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΑΟΦ = 0-1
18η »» ΑΟΦ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ = 3-1
19η »» ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΑΟΦ = 2-0
20η »» ΑΟΦ – ΚΟΜΠΟΤΙ = 0-3
21η »» ΑΟΦ – ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ = 0-0
22η »» ΦΙΛΟΘΕΗ – ΑΟΦ = 0-0
23η »» ΑΟΦ – ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ = 2-1
24η »» ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ – ΑΟΦ = 1-0

25η »» ΑΟΦ – ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ = 1-2

26η »» ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟΦ = 1-3

27η »» ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ – ΑΟΦ = 0-4

28η »» ΑΟΦ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ =3-0 Α.Α.

29η »» ΜΕΛΙΣΣΑ – ΑΟΦ = 1-1

30η »» ΑΟΦ – ΦΛΩΡΙΑΡΑ = 2-1

Σ τον αγώνα που προηγήθηκε 
των μεγάλων, συναντήθηκαν 
οι ομάδες των ακαδημιών της 

ΑΟΦ και παίδων της Αδελφότητας.
Για μια ακόμη χρονιά οι μικροί πο-
δοσφαιριστές καταχειροκροτήθηκαν 
από όλους.
Για την ομάδα της Αδελφότητας αγω-
νίστηκαν οι: Χρήστος Ρίζος, Θάνος 
Κακαριάρης, Γιώργος Κακαριάρης, 
Ηρακλής Γούλας, Αποστόλης Ματά-
τσης, Ιωάννης Τόλης, Μάριος Μελισ-
σουργός, Μιχάλης Χριστόπουλος.
Νικήτρια ομάδα αναδείχτηκε η ομάδα της ΑΟΦ.
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Τα Νέα του Μορφωτικού Συλλόγου
Μορφωτικός και Δήμος έστησαν φέτος  

το γλέντι της Αποκριάς
Ο ΜΠΣΠ διοργάνωσε και φέτος με απόλυτη επιτυχία το Καρναβάλι 
στο Πέτα. 
Φέτος η δημοτική αρχή ήταν συνδιοργανωτής και συνεισέφερε 
στην επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
Αναλυτικότερα: 
• Την Τσικνοπέμπτη το μεσημέρι στην πλατεία του χωριού με 

τους ήχους παραδοσιακής μουσικής στήθηκε γλέντι στο οποίο 
προσφερόταν σουβλάκια και κρασί δωρεάν. 

• Διοργανώθηκαν γλέντια σε καφετέριες του χωριού.
• Το παραδοσιακό γαϊτανάκι γύρισε γειτονιές του χωριού.
• Την Κυριακή της αποκριάς οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν 

επέτρεψαν να γίνει όλη η καθιερωμένη παρέλαση μασκαρεμέ-
νων στην πλατεία, όμως παρουσιάστηκαν σκετς από τους μι-
κρούς σε ηλικία καρναβαλιστές.

• Τέλος, οι γιορτές ολοκληρώθηκαν την Καθαρά Δευτέρα στην πλα-
τεία του χωριού, με συνοδεία ορχήστρας και την προσφορά νη-
στίσιμων. 

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟΝ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΠΕΤΑ
Πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκλογο-απολογιστική συνέλευση του 
Μ.Π.Σ.Π. που ανέδειξε νέο διοικητικό συμβούλιο. 
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η επόμενη:
Πρόεδρος ο Γιώργος Μπίζας, Αντιπρόεδρος η Ελένη Τσώλα-Βάσι-
ου, Γραμματέας η Κωνσταντίνα Κακαριάρη, Ταμίας η Βίρνα Κακα-
ριάρη, Υπεύθυνος εκδηλώσεων ο Βαγγέλης Γάβρογος, Υπεύθυ-
νος χορευτικών η Άννα Μοσχονά και Μέλος ο Στάθης Κακαριάρης
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του νέου 
Δ.Σ του Μορφωτικού και προσβλέπει στη συνέχιση της δημιουργι-
κής και παραγωγικής συνεργασίας.

Στην Εθνική Παίδων Χάντμπολ  
ο Ορφέας Τσάκαλος

ΟΟρφέας Τσάκαλος συνεχίζει 
την αθλητική παράδοση της 
οικογένειάς του. Καλέστηκε 

στην Εθνική Παίδων Χάντμπολ ενό-
ψει του 5ου Διεθνούς Τουρνουά.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της 
Εθνικής Παίδων Τάσος Χατζηπαρα-
σίδης κάλεσε 23 αθλητές, μεταξύ 
των οποίων και τον 17χρονο περι-
φερειακό παίκτη του Πρωτέα Άρτας 
Ορφέα Τσάκαλο. Ο Ορφέας είχε 
κληθεί ξανά στην Εθνική Παίδων 
στην αρχή της σεζόν και σίγουρα 
είναι μια σημαντική τιμητική διάκρι-
ση τόσο για τον ίδιο όσο και για την 
ομάδα του.

Ευχαρ ιστ ίες
Το ΔΣ της Αδελφότητας 
ευχαριστεί το συγχωρια-
νό μας Κώστα Αλέξη για 
την οικονομική συνεισφορά 
στο σύλλογο μας: Κάλυψε 
τα έξοδα για την αγορά 
αθλητικών στολών της 
ποδοσφαιρικής ομάδας της 
Αδελφότητας, καθώς και 
το κόστος συμμετοχής της 
στο τουρνουά ποδοσφαίρου 
της Πανηπειρωτικής Συ-
νομοσπονδίας.

Λασκαράτου 20, Άνω Πατήσια

ΚΟΜΗΣbar

Φερεκύδου 2 
Αθήνα

Σταύρος Γιαλίζης

Σόλωνος 45, Αθήνα • Τηλ.: 210 364 5531, Κιν.: 6932 446 030
gializisst@yahoo.gr • www.studio-podotherapias.gr

: Podologia Studio-podotherapias

Εμπιστευτείτε τις γνώσεις μας για την 
υγεία των ποδιών σας!

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
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Κοινωνικά

Συνδρομές

ΚΗΔΕΙΕΣ 

 � ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 93

 � ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΤΩΝ 82

 � ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ  
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 83

 � ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 89

 � ΣΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 55

 � ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΤΩΝ 58

 � ΣΤΙΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΛΙΓΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΤΩΝ 84

 � ΣΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΠΙΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 82

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

1. ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 30,00€
2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30,00€
3. ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00€
4. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30,00€
5. ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25,00€
6. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 25,00€
7. ΜΠΙΖΑΣ ΝΩΝΤΑΣ 25,00€
8. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50,00€
9. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00€
10. ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00€
11. ΣΜΕΡΟΥ-ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 30,00€
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 30,00€
13. ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00€
14. ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30,00€
15. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00€

16. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΦΩΤΗΣ 50,00€
17. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 50,00€
18. ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 40,00€
19. ΡΟΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00€
20. ΡΟΒΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20,00€

ΑΠΟ ΚΑΠΗ  
1. ΛΙΑΧΝΗ ΝΤΙΝΑ 15,00€
2. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ  20,00€
3. ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 15,00€
4. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 10,00€
5. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20,00€
6. ΚΟΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 40,00€
7. ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20,00€
8. ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00€

ΧΟΡΗΓΙΕΣ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ 
με το  

Café-Ψησταριά  
Σείριος για την  

ενίσχυση της έκδοσης 
του ημερολογίου  
της Αδελφότητας  

προσέφερε το ποσό 
των 100€

 � Η ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΗ - ΣΑΛΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΡΟΖΙΝΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
- ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΗ ΠΡΌΣΦΕΡΕ 50€

 � Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΣΤΗ 
ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕ 100€

 � Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕ 30€

 � Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
& Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 30€ ΣΤΗΝ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

 � Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΖΩΗ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΑ  
ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 30€

 � Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΑΝΑ-ΚΑΣΣΕΛΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ, ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 
ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ 
ΘΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕ 50€

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

(Τα νέα που παρατίθενται εδώ 
είναι μέχρι και το Μάρτιο) 
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Για τον εσπερινό. 
(φωτογραφία της 

10ετίας του 50)

1962: Οι Πετανίτες φρουρούσαν την περιοχή του νερού μέρα - νύχτα 

(φωτ. αρχείο Τάκη Παπαχρήστου)

Κορακοφωλιά: Το καταστροφικό πέρασμα της μπουλντόζας ξεριζώνει τις πλακανίδες μετά τα φουρνέλαΜνημείο 1953: Από αριστερά Μήτσος Μπακατσέλος, Γιάννης Σμέρος, 

Σπύρος Καραμπάς, Βαγγέλης Μπίζας, Μήτσος Μπίζας,  

Σπύρος Κώτσης

Από τις ιστορικές κινητοποιήσεις των Πετανιτών το 1962 για την προστασία του 

νερού. (φωτ. αρχείο Τάκη Παπαχρήστου)


