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Η χηρά ονόματα καταξιωμένων καλλι-
τεχνών παραβρέθηκαν το Σάββατο 
24 Ιουνίου στο Μέγαρο μουσικής για 

να συνδράμουν την εκδήλωση του Δήμου Ν. 
Σκουφά με θέμα το Φιλελληνισμό και την Τέ-
χνη.
Την κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου πλημ-
μύρησαν εξαίσιες μουσικές μελοποιημένων 
ποιημάτων κορυφαίων Φιλελλήνων και Ελ-
λήνων ποιητών, αλλά και απαγγελίες ποιη-
μάτων, σε μια κατανυκτική βραδιά υψηλής 
αισθητικής, μεστής σε περιεχόμενο και με 
ρυθμό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον 
των θεατών. 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 
1.400 θεατές παρακολούθησαν τους καλλι-
τέχνες Σταύρο Ζαλμά, Παντελή Θαλασσινό, 
Δημήτρη Καταλειφό, Γιάννη Κότσιρα, Βασίλη 

Λέκκα, Άρη Λεμπεσόπουλο, Ανδριάνα Μπά-
μπαλη, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Λίνα Νικο-
λακοπούλου και Σταμάτη Χατζηευσταθίου, 
σε μελοποιημένα ποιήματα από τον συνθέτη 
Σταμάτη Χαντζηευσταθίου, ή σε απαγγελίες 
ποιημάτων μεγάλων Ελλήνων και Φιλελλή-
νων ποιητών.

Όπως αναφέρεται από 
τους διοργανωτές «Από 
τον Πούσκιν στον Παλα-
μά και από τον Βαλαωρίτη 
στον Λόρδο Βύρωνα, το 
μήνυμα της συμμετοχής 
και της αγάπης στην Ελλά-
δα μεταφέρεται με τη δύνα-
μη των φωνών σπουδαίων 
καλλιτεχνών.» 
Ο Δήμαρχος Νικολάου 
Σκουφά κ. Ευστάθιος 
Γιαννούλης, ως οικοδε-
σπότης της εκδήλωσης, 
προλόγισε και καλωσόρισε 
τους παραβρισκόμενους. 
Η εκδήλωση, που το βάρος 
της διοργάνωσης ανέλαβε 
ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, έγινε σε συνερ-
γασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού, τα υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών 
και Τουρισμού και με Χορηγούς Επικοινωνί-
ας την ΕΡΤ και το Δεύτερο Πρόγραμμα Ελλη-
νικής Ραδιοφωνίας.
Η Αδελφότητα Πέτα ευχαριστεί τα μέλη της 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και πρό-
βαλλαν την εκδήλωση. Να σημειώσουμε ότι 
η Αδελφότητα διένειμε 358 προσκλήσεις! 

Στις επόμενες ιστοσελίδες υπάρχει βιντεο-
σκοπημένη η εκδήλωση.
•  h t t p : / / n e w p o s t . g r / e n t e r t a i n m e n t /

moysikh/614653/ellhnes-filellhnes-to-
sabbato-sto-megaro-moysikhs-athhnwn

•  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=HIVALt9w2wA

Επίσης, στις εσωτερικές σελίδες της εφημε-
ρίδας γίνεται αναφορά σε πτυχές του Φιλελ-
ληνισμού όπως αυτός εκφράστηκε στην επα-
νάσταση του 1821. 

ΠΛΗΜΎΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ  
Ελλήνων  &  Φιλελλήνων

Ηχηρά ονόματα καλλιτεχνών τίμησαν την εκδήλωση  
του Φιλελληνισμού

Οι καλλιτέχνες επί σκηνής

Κατάμεστη η αίθουσα Αλεξάνδρας Τριάντη  
του Μεγάρου

Οι Εκδηλώσεις του καλοκαιρού
Καλοκαιρινές συναντήσεις 2017  
(Οργανώνονται από την Αδελφότητα  
και το Μορφωτικό Σύλλογο)
• Συζήτηση για τη λειτουργικότητα της διοικη-

τικής ενότητας του Δήμου Ν. Σκουφά.
• Παρουσίαση του βιβλίου του Άγγελου Πα-

πασπύρου «Κείμενα για το Πέτα»
• Προβολή της ισπανικής ταινίας «Η Ελιά» 

και συζήτηση για το μέλλον της αγροτικής 
παραγωγής στο Πέτα.

Εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου
• Βραδιές ελληνικού σινεμά στην αυλή του 

Συλλόγου
• Μουσική βραδιά με δημοτική μουσική από 

το συγκρότημα «Λαλητάδες» 26 Αυγούστου.

Χορός της ομάδας μας
• Το Σάββατο 12 Αυγούστου το Δ.Σ. της ΑΟΦ 

διοργανώνει Λαϊκοδημοτική βραδιά στην 
πλατεία του Πέτα.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2

Βραβείο Ποίησης

“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 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
13.30 – 20.30 (ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)  

09.00 – 16.00 (ΣΑΒΒΑΤΟ)

ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:  
210 3479100

Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου μας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΤΑ

Η περπατούσα
του Τρύφωνα Σερβετά

Η περπατούσα ήταν παλιότερα ένα μικρό 
και απλό «πάρκο», φτιαγμένο από ειδικό 
λαϊκό τεχνίτη, που τοποθετούσαν μέσα 

τα μωρά παιδιά, για να μπορούν οι γονείς να 
εργάζονται χωρίς άγχος και παράλληλα να τα 
φροντίζουν όταν χρειαζόταν. Έτσι λοιπόν η περ-
πατούσα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο λαϊκό μας 
πολιτισμό.
Βασικά έμοιαζε με ένα καγκελωτό ξύλινο κιβώ-
τιο, ύψους ενός μέτρου περίπου, που ήταν ανοι-
χτό στο επάνω μέρος και στηρίζονταν σε τέσσε-
ρις σανιδένιες ρόδες.
Υπήρξε πολλαπλή η αποστολή και η χρήση της 
περπατούσας: εκεί συνήθιζε το βρέφος να στέ-
κεται όρθιο, έπαιζε άφοβα κι ακίνδυνα, εξασκού-
νταν στην κίνηση κι ένιωθε ασφάλεια κι απερι-
όριστη αγάπη και στοργή ευρισκόμενο κοντά 
στους γονείς και στα προσφιλή του πρόσωπα. 
Περπατούσε η περπατούσα μεταφέροντας το 
παιδί στο σπίτι, στην αυλή και στο χωράφι και 
του δημιουργούσε την ψευδαίσθηση πως τάχα 
περπατάει κι αυτό. Έτσι η μάνα εργαζόταν στις 
δουλειές της, χωρίς άγχος, αφού βοηθούσε και 
προστάτευε παράλληλα και το παιδί της.
Στην επαρχία λοιπόν, και ιδιαίτερα στα χωριά 

της Ηπείρου, όπου η μάνα δούλευε σκληρά στις 
αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες, η περπατούσα 
θεωρούνταν σαν η δίδυμη αδερφή της σαρμα-
νίτσας. Σαρμανίτσα και περπατούσα δίπλα – δί-
πλα, λόγω ειδικών συνθηκών, διευκόλυναν τους 
εργαζόμενους γονείς να δουλεύουν σκληρά και 
παράλληλα να φροντίζουν τα μωρά τους.
Σχεδόν αμέσως μετά το γάμο και μόλις η νύφη 
«κινούσε» έγκυος, το νέο ανδρόγυνο έσπευδε 
στο μαραγκό να παραγγείλει σαρμανίτσα και 
περπατούσα.
Βέβαια, καινούρια σαρμανίτσα και περπατούσα 
παράγγελναν οι κάπως «εχούμενοι», γιατί οι 
φτωχότεροι φρόντιζαν να εξασφαλίσουν μεταχει-
ρισμένες από συγγενείς, γειτόνους και φίλους.
Μετά τα γεννητούρια φασκιώνανε το «κούτσκο» 
κι ως «κόπανο» δεμένο χειροπόδαρα, μέρα και 
νύχτα, μεγάλωνε καθηλωμένο και κατάκοιτο στη 
σαρμανίτσα… Η λύτρωση ερχόταν σχεδόν μετά 
από ένα χρόνο. Όταν με τον καιρό στύλωνε το 
μωρό και στύλωνε τα ποδαράκια του. Αποδε-
σμευόταν τότε από τις καταπιεστικές φασκές της 
σαρμανίτσας και τοποθετούνταν στον ελεύθερο 
και χαρούμενο χώρο της περπατούσας.

Info
• Τα νέα του Πέτα μπορείτε να τα βρείτε 
σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

http://www.nskoufas.gr/index.
php?lang=el

• Αν θέλετε να δείτε το Πέτα από ψηλά, 
στη διεύθυνση  

https://www.youtube.com/
watch?v=qKEpskPC_3Y υπάρχει  

βιντεοσκόπηση του Πέτα με drone. 

Από που κρατάει  
η σκούφια μας

Μαλτέζος
Του Τρύφωνα Σερβετά

Κυριολεκτικά το όνομα Μαλτέζος είναι 
Εθνικό και φανερώνει τη χώρα από την 
οποία κατάγεται, ή παραμένει κάποιος. 
Μαλτέζος, λοιπόν, είναι αυτός που κα-
τάγεται, ή που διαμένει στη Μάλτα.
Έχει διαπιστωθεί όμως ότι το Μαλτέζος 
χρησιμοποιείται σε μερικές περιοχές 
περιπαιχτικά ως παρατσούκλι σε αν-
θρώπους που έχουν μεγάλα αυτιά.
«Μαλτέζα» χαρακτηρίζεται επίσης και η 
γυναίκα που έχει μεγάλους μαστούς.
Προφανώς κάποια βελτιωμένη ράτσα 
γίδας από τη Μάλτα, που είχε μεγάλα 
αυτιά και πολύ γάλα, μεταφέρθηκε και 
διαδόθηκε σε κάποιες περιοχές της Ελ-
λάδας. 
Τα γνωρίσματα και τα πλεονεκτήματα της 
μαλτέζας γίδας μετακυλίστηκαν μεταφορι-
κά και παρετυμολογικά και στον άνθρω-
πο που είχε τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ο Σπύρος Φραγκισκάτος, γιος της Γεωργίας Γκαβάγια του Ηλία, κα-
τέκτησε το πρώτο βραβείο στον 7ο παγκόσμιο διαγωνισμό λογοτεχνίας – 
ποιημάτων, που διοργάνωσε ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων 
Ελλάδας.

Το ποίημα του Σπύρου Φραγκισκάτου με τίτλο «Κύπρος δοξασμένη»:

Κύπρος δοξασμένη
Εδάφη δοξασμένα,
εδάφη πατρικά
που έτυχαν μια μέρα
πολύ σκληρή σκλαβιά.

Κανείς μας δεν λησμόνησε
αυτό το γεγονός
που επλήγησε η Κύπρος μας
και ήρθε χαλασμός.

Στην Κύπρο μπήκαν οι οχτροί,
στην Κύπρο μπήκαν ψεύτες
που βεβήλωσαν τη νήσο μας
και γίναν όλοι κλέφτες.

Τι κι αν πολέμησαν πολλοί
και αν άλλοι σκοτωθήκαν
την Κύπρο μας την έκλεψαν
και δεν αθωωθήκαν.

Κερύνεια και Αμμόχωστος
πόλεις ηρωικές
τη λευτεριά τους έχασαν
και μείνανε νεκρές.

Έλληνες και Κύπριοι
φωνάζουν δυνατά
η Κύπρος να ελευθερωθεί
και να ενωθεί ΞΑΝΑ!

Σημαντική  
διάκριση της  

μαθήτριας  
Κυριακής Πεσλή

Η Κυριακή Πεσλή του 
Φώτη θα συμμετέχει ως 
αρχηγός Ελληνικής ομά-
δας μαθητών σε μαθητικό 
διαγωνισμό τεχνολογίας.
Ο διαγωνισμός «F1 in 
Schools» θα πραγματο-
ποιηθεί το Σεπτέμβριο 
στην Κουάλα Λουμπούρ 
της Μαλαισίας και θεωρεί-
ται ο μεγαλύτερος μαθη-
τικός διαγωνισμός για τα 
πεδία που αναφέρονται 
στις Φυσικές επιστήμες, 
την Τεχνολογία, την Επι-
στήμη των Μηχανικών και 
τα Μαθηματικά.
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή 
επιτυχία στην ομάδα της 
συγχωριανής μας.



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2017
Τα Φιλελλήνια γιορτάστηκαν φέτος το 
Σάββατο 8 και Κυριακή 9 του μήνα.
Το βράδι του Σαββάτου έγινε η απονομή 
μεταλλίων στα παιδιά που πήραν μέρος 
στους αθλητικούς αγώνες που διοργάνω-
σε ο Μορφωτικός Σύλλογος.
Το βράδι της ίδιας μέρας ακολούθησε 
συναυλία με την Αρετή Κετιμέ και την Κα-
τερίνας Τσιρίδου με λαϊκά, ρεμπέτικα και 
παραδοσιακά τραγούδια.

Κατάμεστη η πλατεία του χωριού. 

Την Κυριακή το απόγευμα έγινε επιμνημό-
συνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο των πεσόντων Φιλελλήνων. 
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν τα χορευτικά 
τμήματα του Μορφωτικού Συλλόγου, με 
ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και παρουσία. 
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με δημοτι-
κή μουσική.
Την Αδελφότητα εκπροσώπησε στις εκδη-
λώσεις ο Πρόεδρος Γ. Κακαριάρης.

1Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΕΤΑ

Το Σάββατο 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 
στην πλατεία του χωριού η «1η γιορτή μα-
νιταριών». 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβα-
νε ομιλία του προέδρου του Συλλόγου Μα-
νιταρόφιλων Ελλάδας με θέμα «Τα μανιρά-
τια της περιοχής μου. Αναγνώριση, τρόπος 
συλλογής. Παράλληλα έγινε έκθεση μανι-
ταριών στο χώρο της πλατείας που συνο-
δεύτηκε με εξηγήσεις και επισημάνσεις.

Εδέσματα μανιταριών

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το εργα-
στήριο «Μαγειρικής μανιταριών-γευσι-
γνωσίας» όπου οι παρευρισκόμενοι γεύ-
τηκαν σχετικά εδέσματα. 
Να σημειώσουμε ότι έχει πραγματοποιη-
θεί ξανά το Νοέμβριο του 2009 αντίστοι-
χη εκδήλωση στο Πέτα από το δραστή-
ριο σύλλογο εθελοντών «Μανιταρόφιλων 
Ηπείρου» με παρουσίαση των μανιταριών 
της περιοχής και το σερβίρισμα σούπας 
μανιταριών! 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 3

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ Τα Νέα του 
Μορφωτικού Συλλόγου

Διοργάνωση Αθλητικών 
Εκδηλώσεων  

στα Φιλελλήνια

Ο ΜΠΣΠ στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
Φιλελλήνια 2017 διοργάνωσε αθλητικές 
δραστηριότητες στο γήπεδο του Πέτα την 
Παρασκευή 30/6. Τα αθλήματα που δια-
γωνίστηκαν τα παιδιά ήταν:
• τρέξιμο 50 μ.
• τρέξιμο 100 μ.
• μπαλάκι
• τσουβαλοδρομίες
• σκυταλοδρομίες.
Οι συμμετοχές των αγωνιζόμενων παι-
διών ήταν πάρα πολλές και υπήρχαν κα-
τηγορίες αγωνιζομένων που ξεκίναγαν 
από τα νήπια έως γυμνάσιο.
Οι νικητές τιμήθηκαν με μετάλλια στην 
πλατεία του Πέτα κατά τη διάρκεια των 
επίσημων εορτασμών για τη μάχη του 
Πέτα.

Νέα της Ενορίας μας
1ο Ενοριακό Τουρνουά Φεστιβάλ Παιχνιδιών

Η ενορία του Πέτα διοργάνωσε  
φεστιβάλ παιχνιδιών στον προαύ-
λιο χώρο του Αγίου Γεωργίου. 
Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από 
δεκάδες μικρούς πετανίτες που 
συμμετε ί χαν 
σε αγώνες παι-
χνιδιών, όπως 
πινγκ πονγκ, 
ποδοσφαιράκι, 
βελάκια, επι-
τραπέζια παι-
χνίδια. 
Στο τέλος της 
διαγωνιστικής 
εβδομάδας δό-
θηκαν τιμητικά 
βραβεία.
Επίσης, στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων παρουσιάστηκε θέατρο σκι-

ών με τον καραγκιόζη. 

Να σημειώσουμε ότι τις εκδηλώ-

σεις έγιναν με πρωτοβουλία του 

πάτερ Νικόλαου και των επιτρό-

πων και στηρίχθηκε από πλήθος 

εθελοντών και χορηγών.

Ειδικές τιμές για τα μέλη  
του Συλλόγου μας
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Αφιέρωμα στην επανάσταση του 1821 και τη μάχη του Πέτα 
Επιμέλεια αφιερώματος: Κώστας Ζαχάρος

Ο Φιλελληνισμός το 1821 
Στη συνέχεια αυτού του αφιερώματος παραθέ-
τουμε προσεγγίσεις της έννοιας του Φιλελληνι-
σμού το 1821 και ενδεικτικές αποχρώσεις της 
έννοιας σε κάποιες χώρες. 
Για τον Φιλελληνισμό το 1821 αναφέρει η Κ. 
Ζαρίδη, καθηγήτρια ιστορίας: 
«Το φαινόμενο […] του φιλελληνισμού θα ανα-
πτυχθεί και θα φτάσει σε υπέρτατο σημείο την 
περίοδο της ελληνικής επανάστασης. Ειδικό-
τερα από τα μέσα του 18ου αιώνα πνευματικοί 
άνθρωποι από την Ευρώπη με αισθήματα ειλι-
κρινή κα θαυμασμό για την αρχαία Ελλάδα και 
καθετί που αφορούσε τη φιλοσοφία την τέχνη 
και όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος αυτής, 
δηλώνουν με αυτό τον τρόπο τα φιλελληνικά 
τους αισθήματα με αγάπη που φτάνει τα όρια 
της λατρείας και σπεύδουν να γνωρίσουν από 
κοντά τις αρχαιότητες του ελληνικού χώρου. 
[…] Πλήθος φιλελλήνων κατέκλυσαν τον ελ-
ληνικό χώρο για να γνωρίσουν είτε ως περιη-
γητές, είτε ως δημοσιογράφοι στον τόπο μας. 
Οι ελληνικές σπουδές γίνονται, σε όλη τη Δύση 
της μόδας και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπου-
δάζουν αρχαία ελληνικά. Το φαινόμενο όμως 
εξελίσσεται ραγδαία από τις αρχές του 19ου 
αιώνα και ειδικότερα με το ξέσπασμα της ελλη-
νικής επανάστασης. Από απλή αρχαιολοτρεία 
εξελίσσεται πλέον σε διαμαρτυρία απέναντι στις 
καταπιεστικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, που 
αρνούνται τα απελευθερωτικά εθνικά κινήματα 

και αντιδρούν στον προοδευτισμό και τη δη-
μοκρατία (Μέτερνιχ κ.λπ.). Σταδιακά πλέον το 
φαινόμενο αρχίζει να αποκτά τη μορφή στάσης 
ζωής που την ενστερνίστηκαν επιφανείς προ-
σωπικότητες της ευρωπαϊκής κοινωνίας αλλά 
και της Αμερικής ακόμη. Σε όλη την Ευρώπη 
ιδρύονται τα ελληνικά κομιτάτα που συντονί-
ζουν τις διελληνικές δραστηριότητες υπέρ του 
αγώνα των σκλαβωμένων Ελλήνων κατά των 
Τούρκων με εράνους, περίθαλψη προσφύγων 
και τραυματικών, με αποστολή πολεμοφοδίων 
κ.λπ. 
(Φιλελληνισμός και η μάχη του Πέτα. Στο συλ-
λογικό τόμο «Φιλελληνισμός. Το ενδιαφέρον 
για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 
ως σήμερα». Έκδοση: Δήμος Ν. Σκουφά/Ηρό-
δοτος, σελ. 230-239) 

Ο Γαλλικός Φιλελληνισμός
«Η ρητορική του γαλλικού φιλελληνισμού περι-
στρέφεται γύρω από έναν εξιδανικευμένο τόπο 
υπέρβασης του πολιτικού διχασμού, τόπο συ-
νάντησης των φιλελεύθερων αντιλήψεων για το 
έθνος και της χριστιανικής ηθικής, διαμορφωμέ-
νο από μια κοινή γνώμη που άσκησε πίεση στις 
κυβερνήσεις μέσα από τον τύπο, τα φυλλάδια, 
τις επιτροπές, τις εταιρείες, τον εθελοντισμό, τις 
γιορτές, τα σαλόνια, τα θέατρα, την τέχνη, τη 
λογοτεχνία, την ποίηση, δηλαδή όλες τις δρα-
στηριότητες του φιλελληνικού κινήματος, με κοι-
νό σκοπό την αλλαγή της επίσημης πολιτικής 
προς όφελος της ελληνικής υπόθεσης». 

(Σφοίνη, Α. (2010). Η ρητορική του Φιλελληνι-
σμού στην Επανάσταση του 1821: τα γαλλικά 
φυλλάδια. Στο συλλογικό τόμο «Φιλελληνισμός. 
Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλλη-
νες από το 1821 ως σήμερα». Έκδοση: Δήμος 
Ν. Σκουφά/Ηρόδοτος, σελ. 66-67). 

Ο Φιλελληνισμός στην Αμερική
«Οι φιλέλληνες της Αμερικής έβλεπαν στον ξε-
σηκωμό των Ελλήνων τη συνέχεια των δικών 
τους αγώνων για ελευθερία και ανεξαρτησία. Η 
εν λόγω στάση των φιλελλήνων, που κατέκλυ-
σαν την ελληνικό χώρο για να γνωρίσουν από 
κοντά την κλασσική αρχαιότητα, μετουσιώθηκε 
σε πράξη με την καθοριστική ηθική ενίσχυση 
και υλική υποστήριξή τους, καθώς και την εθε-
λοθυσία των περισσότερων εξ αυτών στην προ-
σπάθεια της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Έτσι, 
στα χρόνια της Επανάστασης το αμερικάνικο 
Φιλελληνικό Κίνημα έφθασε στην κορύφωσή 
του. Έκτοτε, στη μακρά πορεία του ελληνικού 
κράτους, ο φιλελληνισμός παρουσιάζει αλλαγές 
και μεταπτώσεις, ανάλογα με τις επικρατούσες 
συνθήκες». 
(Εργάτη, Α. (2010). Edward Everett: ένας πρό-
δρομος του αμερικανικού φιλελληνισμού στην 
Ήπειρο. Στο συλλογικό τόμο «Φιλελληνισμός. 
Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλλη-
νες από το 1821 ως σήμερα». Έκδοση: Δήμος 
Ν. Σκουφά/Ηρόδοτος, σελ. 223-224).

Οι φιλέλληνες που συμμετείχαν στη μάχη του 
Πέτα έφτασαν στην Ελλάδα στις αρχές του 
αγώνα, με το πρώτο κύμα φιλελλήνων. Το 
προφίλ τους περιγράφεται από τον καθηγητή 
ιστορίας Νικολάου, Γ. Β. («Η εκστρατεία στην 
Ήπειρο (1822) και η μάχη του Πέτα μέσα από 
τα απομνημονεύματα των φιλελλήνων Olivier 
Voutier, Maxime Raybaud και Danier Elster») 
ως εξής: 
« […] στο σημείο αυτό να κάνω μια παρένθε-
ση αναφορικά με το προφίλ των ατόμων που 
ήρθαν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και 
από την Αμερική για να συνδράμουν τον απε-
λευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Τους χαρα-
κτήρισαν ορισμένοι, γενικεύοντας τα πράγματα, 
ως τυχοδιώκτες. Ασφαλώς, υπήρξαν ανάμεσα 
στους ξένους που ήρθαν τότε να πολεμήσουν 
στην Ελλάδα και πολλοί τυχοδιώκτες: παλαίμα-
χοι στρατιωτικοί που έμειναν άνεργοι, καθώς 

η Ευρώπη μόλις είχε βγει από τους ναπολεό-
ντειους πολέμους, ιταλοί επαναστάτες διωγμέ-
νοι από τον τόπο τους μετά τα αποτυχημένα 
κινήματα στο Ποδεμόντιο και στη Σικελία, που 
πήραν το δρόμο για το θέατρο της ελληνοτουρ-
κικής σύρραξης, αναζητώντας στην Ελλάδα την 
περιπέτεια, τη διέξοδο στην απραξία, την επαγ-
γελματική σταδιοδρομία, τη δόξα, αλλά και το 
χρήμα, κλπ. 
Εκτός όμως από όλους αυτούς, ήρθαν να συ-
μπαρασταθούν στους αγωνιζόμενους Έλλη-
νες-παρά τις απαγορεύσεις των κρατών τους 
και τις ποικίλες δυσκολίες που συναντούσαν – 
και πολλοί εθελοντές κινούμενοι από αγνά ελα-
τήρια ειλικρινούς αγάπης προς την Ελλάδα που 
θαύμαζαν για τον αρχαίο πολιτισμό: αρχαιολά-
τρες φοιτητές, ρομαντικοί ιδεαλιστές που έβλε-
παν τον αγώνα των Ελλήνων ως μια σύγκρου-
ση του πολιτισμού κατά της βαρβαρότητας, 

του σταυρού εναντίον της ημισελήνου, γιατροί 
(όπως ο Αμερικανός Samuel Howe) που ήρθαν 
να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες, 
στρατιωτικοί και πολλοί άλλοι» (σελ. 248-249).

O γάλλος φιλέλληνας  
M. Raybaud (Ρεμπώ) 

Σε άλλο σημείο του προηγούμενου κειμένου πα-
ρατίθεται αφήγηση του φιλέλληνα Μ. Raybaud 
(Ρεμπώ) που περιγράφει τη συγκρότηση του 
Τάγματος των Φιλελλήνων στην Κόρινθο το 
Μάιο του 1882:
«Έβλεπες στην ίδια γραμμή και με την εθνική 
στρατιωτική στολή τους, τον φιλέλληνα του Ση-
κουάνα και του Τάγου, τον Βιστούλα και του Τί-
βερη, του Δούναβη και του Πάδου, του Νείλου 
και του Δνείπερου, τέκνα της Προποντίδας και 
του Βοσπόρου, αλλά και της Βαλτικής και του 

Τι είναι ο Φιλελληνισμός;

Το προφίλ των Φιλελλήνων που συμμετείχαν στη μάχη του Πέτα

Η έννοια του Φιλελληνισμού, δη-
λαδή το ενδιαφέρον και η ευαισθη-
σία της διεθνούς κοινότητας για τις 
ελληνικές υποθέσεις, προσλαμ-
βάνει συγκεκριμένο περιεχόμενο 
σε κάθε ιστορική περίοδο. Παρα-
θέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα 
έκφρασης του Φιλελληνισμού: 
• Ο φιλελληνισμός που εκδηλώ-

νεται το 1821 σε όλη την Ευ-

ρώπη, αλλά και την Αμερική 
τροφοδοτείται από τις επανα-
στάσεις και τον ιδεαλισμό της 
περιόδου, με έντονη την επί-
δραση και τις αναφορές στον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

• Στην περίοδο της ιταλογερμανι-
κής κατοχής εμπνεύστηκε από 
την ηρωική αντίσταση των ελ-
λήνων στους κατακτητές.

• Την περίοδο των μετεμφυλια-
κών διώξεων ο φιλελληνισμός 
εκφράστηκε με εκδηλώσεις 
συμπαράστασης της διεθνούς 
κοινότητας στους διωκόμενους. 
Κορυφαία στιγμή το σκίτσο «Ο 
Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο» 
του Πάμπλο Πικάσο. 

• Την περίοδο της δικτατορίας 
1967-74 είχαμε τη μαζική πε-

ρίθαλψη και ασυλία Ελλήνων 
αντιστασιακών σε χώρες της 
Ευρώπης, καθώς και μαζικές 
εκδηλώσεις συμπαράστασης 
στην Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, 
Σουηδία κ.ά. 

• Τέλος, στην πρόσφατη περίοδο 
των μνημονίων ο φιλελληνι-
σμός εκφράστηκε με το σύνθη-
μα «Είμαστε όλοι Έλληνες!». 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 5

Αφιέρωμα στην επανάσταση του 1821 και τη μάχη του Πέτα 

Η μάχη του Πέτα την 4 Ιουλίου 1822.

Ζουιντερζέε. Έβλεπες τους νικητές και του νικη-
μένους του Αούστερλιτς που ήρθαν να 
βοηθήσουν ένα καταπιεσμένο έθνος 
για να συντρίψει τα δεσμά του» (σελ. 
257). 
(Το προηγούμενο κείμενο βρίσκεται 
στο συλλογικό τόμο «Φιλελληνισμός. 
Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους 
Έλληνες από το 1821 ως σήμερα». 
Έκδοση: Δήμος Ν. Σκουφά/Ηρόδοτος, 
σελ. 243-271). 

Ο πολωνός Mizewsky
Επίσης στο ημερολόγιο του φιλέλληνα 
γιατρού J. D. Elster «Το Τάγμα των 
Φιλελλήνων» (έκδοση της Ιστορικής 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος) 

καταγράφονται τα συναισθήματα του πολωνού 
λοχαγού Mizewsky για την 
Ελλάδα: 
«Το τελευταίο και μοναδι-
κό που επιθυμούσα και γι’ 
αυτό είμαι εδώ, είναι: Στην 
κλασική αυτή χώρα των Ελ-
λήνων, όπου έχουν ταφεί 
τόσοι ήρωες, θέλω, πιστός 
στις ιδέες μου, να βρω έναν 
έντιμο τάφο σα στρατιώτης ή 
να δω αυτή τη γη, σα γέρος 
πολίτης, ν’ ανθίζει μέσα σε 
μια νέα ωραία ελευθερία» 
(σελ. 91). 

Να σημειωθεί ότι ο Mizewsky 
συμμετείχε στους Ναπολε-

όντειους πολέμους στο πλευρό του Ναπολέο-
ντα, πολέμησε στο πλευρό του Μπολιβάρ στη 
Νότιο Αμερική και τελικά εντάχθηκε στο Τάγμα 
των Φιλελλήνων. 

Karl von Normann-
Ehrenfels (Νόρμαν)

Φιλέλληνες

Που αποδίδεται η ήττα στο Πέτα; Ο ιστορικός Γ. 
Β. Νικολάου παραθέτει την άποψη του γάλλου 
φιλέλληνα Μ. Ρεμπώ (σελ. 265):
«Για τον Ρεμπώ, όπως και για τους φιλέλληνες 
που πήραν μέρος σε αυτή τη μάχη, δεν υπήρ-
χε καμία αμφιβολία πως αιτία της ήττας ήταν το 
ότι ο Γώγος άφησε ένα μικρό σώμα Τουρκαλ-
βανών να περάσει στα μετόπισθεν των αμυ-
νομένων, με αποτέλεσμα ο κύριος όγκος των 
ελληνικών στρατευμάτων να βρεθεί μεταξύ δύο 
πυρών, να πανικοβληθεί και έτσι μια διαφαινό-
μενη νίκη να μετατραπεί σε συντριπτική ήττα. 
Προσθέτει δε ότι η σωτηρία για ορισμένους φι-
λέλληνες, που είχαν καταφύγει σε ένα απότομο 
ύψωμα, έγινε με παρέμβαση των ανδρών του 
Γώγου και οφείλεται στις τύψεις που ένιωθε για 
την προδοσία.
Το αν ο Γώγος ήταν ή δεν ήταν προδότης πα-
ραμένει ακόμη ένα σκοτεινό ζήτημα.» 
(Γ. Β. Νικολάου (2010). Η εκστρατεία στην 
Ήπειρο (1822) και η μάχη του Πέτα μέσα από 
τα απομνημονεύματα των φιλελλήνων Olivier 
Voutier, Maxime Raybaud και Danier Elster. 
Στο συλλογικό τόμο «Φιλελληνισμός. Το ενδια-
φέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 
1821 ως σήμερα». Έκδοση: Δήμος Ν. Σκουφά/
Ηρόδοτος). 
Βέβαια να σημειώσουμε ότι ο Γώγο Μπακόλας 
προσχώρησε στους Τούρκους ύστερα από την 
καταστροφή του Πέτα και, όπως γράφει ο Τρι-
κούπης, «ως Τούρκος έκτοτε διέμεινε μέχρι τέ-
λους της ζωής του».

Η άποψη του γιατρού του Τάγματος 
των Φιλελλήνων J. D. Elster

Ο J. D. Elster ιατρός συνταγματάρχης του 
Τάγματος γράφει στο ημερολόγιό του (Το Τάγ-
μα των Φιλελλήνων, έκδοση της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, σελ. 225-
230):
«Στεκόμασταν σα νικητές στις θέσεις μας. Η 
άμυνα άρχισε να μετατρέπεται σε επίθεση και 
οι Φιλέλληνες προχώρησαν με τις ξιφολόγχες 
τους στην αριστερή πτέρυγα των Τούρκων που 
υποχωρούσε, τότε προχώρησαν στη στενωπό 
2.000 καβαλάρηδες του εχθρού, αλλά ξαφνι-

κά ο Γώγος έδωσε το 
σύνθημα της υποχώ-
ρησης.
Μάταια χτυπούσε ο 
Μάκρος Μπότσαρης, 
μάταια πυροβολού-
σαν οι δικοί του, πρώ-
τα στους Έλληνες που 
έφευγαν για να τους 
αναγκάσουν να στα-
θούν. Ο Γώγος τους 
οδήγησε σε ένα ύψω-
μα και άνοιξε πυρ 
κατά των συμπατριω-
τών του. Τότε ανέλαβε 

μόνος του ο Μάρκος Μπότσαρης την άμυνα 
της στενωπού, αλλά ήταν πολύ αργά. Ήδη είχε 
εισχωρήσει το τουρκικό ιππικό και εύκολα ανά-
τρεψε τη χούφτα από Σουλιώτες που βρίσκο-
νταν απέναντί τους. Έτσι πέρασαν από το κενό 
μπροστά και απέκοψαν, πριν τους δει κανείς, 
τους φιλέλληνες από το Σύνταγμα και τα κανό-
νια, από όλο τον Ελληνικό στρατό. 
[…] 
Όλο στενότερος και πιο περιορισμένος γινό-
ταν ο χώρος μας, που ήταν ήδη ποτισμένος με 
πολύ αίμα κι ακόμα ομάδες Τούρκων εξακολου-
θούσαν να αναβαίνουν προς το βουνό. 
Τότε ήρθε ο γερο-Dannia με τον Mizewsky, μέ-
τρησε αυτούς που είχαν απομείνει, μάζεψε στο 
λεπτό τους Φιλέλληνες και μίλησε έτσι, προς 
αυτούς:
‘Συμπολεμιστές, αδέλφια στη ζωή και στο θά-
νατο! Προς τα εκεί έφυγε ο Γώγος με το στρατό 
του, που μας πρόδωσε στους εχθρούς της πα-
τρίδας του. Κανένας δρόμος πλέον δεν υπάρχει 
παρά μόνο αυτός προς τον ουρανό!
 […] 
Αυτός ο γυμνός βράχος που ρούφηξε το αίμα 
μας και είδε το θάνατό μας, ας παραμείνει αι-
ώνιο μνημείο της τιμής μας και της φήμης μας 
και ο επόμενος κόσμος στη θέα του να διηγεί-
ται: Εδώ βρήκαν κάποτε ηρωικό θάνατο εκατόν 
εξήντα Φιλέλληνες για την αναγεννώμενη Ελευ-
θερία της Ελλάδας. Εμπρός λοιπόν φιλέλληνες, 
για άλλη μια φορά: Νίκη ή Θάνατος!».

 Ο Μαυροκορδάτος
Πολλοί αποδίδουν την 
ευθύνη για την ήττα 
στον Αλέξανδρο Μαυ-
ροκορδάτο.
Συχνά στη βιβλιογραφία 
χαρακτηρίζεται ως πολι-
τικάντης που στελεχώ-
νει το στράτευμα με δι-
κούς τους ανθρώπους. 
Το ίδιο του καταμαρτυ-
ρεί και ο ιατρός του Τάγ-
ματος των Φιλελλήνων 
J. D. Elster, που ισχυρί-
ζεται ότι ο Μαυροκορδά-
τος μεροληπτούσε υπέρ 
των Γάλλων, λόγω της 
μακράς παραμονής του στη Γαλλία, παρά το 
γεγονός ότι το Τάγμα των Φιλελλήνων διέθετε 
εμπειροπόλεμους αξιωματικούς από τους Να-
πολεόντειους Πολέμους. 

Επίσης θεωρείται υπερφίαλος, γιατί ενώ δεν 
κατείχε στρατιωτικές γνώσεις, ανέλαβε ρόλο 
στρατηγού. 
Σημείωση: Περιγραφή της μάχης του 
Πέτα, που βασίζεται σε αρχεία των Πα-
ναγιώτη Κώτση και Λευτέρη Τζόκα υπάρ-
χει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
www.nskoufas.gr/index.php?option=com_
content&view=article&id=112:2011-07-11-13-
24-26&catid=101&Itemid=268&lang=el

Το εξώφυλλο του βιβλί-
ου του J. D. Elster

Ο Μαυροκορδάτος 
στην Πρώτη πολι-
ορκία του Μεσο-
λογγίου. Από το 

Γερμανό ζωγράφο 
Πέτερ φον Ες.

Μάχη του Πέτα. Πίνακας του Παναγιώτη  
Ζωγράφου καθ› υπόδειξη του Μακρυγιάννη

Πώς η διαφαινόμενη νίκη έγινε πανωλεθρία
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Αφιέρωμα στην επανάσταση του 1821 και τη μάχη του Πέτα 

Κορυφαίοι διανοούμενοι και λογοτέχνες εμπνεύστηκαν από το αγώνα 
των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία.
Εδώ παραθέτουμε, ενδεικτικά, ποιήματα κάποιων από τους σημαντι-
κότερους ευρωπαίους ποιητές. 

Εις την Ελλάδα
Του Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν

Εμπρός, Ελλάς επαναστάτρια, στάσου ορθή
κράτα με τα όπλα τα γερά τη\ν δύναμή σου.
Δεν εγέρθηκε ένας Όλυμπος του κάκου
η Πίνδος σου και οι Θερμοπύλες, η τιμή σου
από των σπλάχνων σου τα βάθη επετάχθηκε
η Ελευθερία δυνατή, φωτός πυρήνας
κι απ’ του Θησέα και του Περικλή τους τάφους
και από τα πάντα νέα ιερά των Αθηνών.
Σπάσε τώρα, γη θεών και ηρώων
τις αλυσίδες της σκλαβιάς
την μαύρη μοίρα με τις γλυκόηχες ωδές
απ’ του Τυρταίου απ’ του Ρήγα
και του Βύρωνος την λύρα.

Ο Λόρδος Μπάυρον
Ποίημα του Λόρδου Μπάιρον για την Ελλά-
δα λίγο πριν από τον θάνατό του το 1824.
(Από τη συλλογή ποιημάτων «BYRON X ποι-
ήματα – poems». Εκδόσεις Σοφίτα.

Τι είναι τούτες οι τιμές κι η αναγνώριση 
που γίνηκαν ή θα γεννούν για μένα, 
πάρεξ ενός νεογέννητου λαού κραυγή; 
Κι όμως γι’ αυτές, εγώ, 
θα αποστρεφόμουν κάθε στέμμα τιποτένιο 
-εκτός κι αν ήταν από δάφνη- 
κι όμως γι’ αυτές, εγώ, 
θα μπορούσα να πεθάνω. 
Είμαι τρελός από πάθος, κι ένα σκυθρώπιασμα δικό σου με παραλύει, 
όπως της έχιδνας το βλέμμα το φτωχό πουλί 
που τα φτερά του, μάταια, πεταρίζει προς το θάνατο: 
τόσο παράφορη η λαχτάρα μου για σένα, 
τόσο δυνατή η μαγεία σου 
ή τόσο αδύναμος έχω πια καταντήσει.... 

Βίκτωρ Ουγκώ: Το Ελληνόπουλο
Απόδοση στα ελληνικά: Κωστής Παλαμάς

Τούρκοι διαβήκαν, χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα.
Η Χίο, τ’ όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα,
με τα κρασιά, με τα δεντρά
τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια
και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια
καθρέφτιζε μεσ’ τα νερά.

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο,
στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο
κάθεται, σκύβει θλιβερά
το κεφαλάκι, στήριγμα και σκέπη του απομένει
μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό ξεχασμένη
μεσ’ την αφάνταστη φθορά.

Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες
για να μην κλαις λυπητερά, τι ΄θελες τάχα να ‹χες
για να τα ιδώ τα θαλασσά
ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι
με τα μαλλάκια τα χρυσά;

Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω
για να τα πλέξεις ξέγνοιαστα, για να τα καμαρώσω
ριχτά στους ώμους σου πλατιά
μαλλάκια που του ψαλιδιού δεν τάχει αγγίξει η κόψη
και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρω γέρνουν όψη
και σαν την κλαίουσα την ιτιά;

Σαν τι μπορούσε να σου διώξει τάχα το μαράζι;
Μήπως το κρίνο απ’ το Ιράν που του ματιού σου μοιάζει;
Μην ο καρπός απ’ το δεντρί
που μεσ’ στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει,
κι έν’ άλογο χρόνια εκατό κι αν πιλαλάει, δε σώνει
μεσ’ απ’ τον ίσκιο του να βγει;

Μην το πουλί που κελαηδάει στο δάσος νύχτα μέρα
και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι και φλογέρα;
Τι θες κι απ΄όλα τούτα τ’ αγαθά;
Πες. Τ’ άνθος, τον καρπό; Θες το πουλί;
Διαβάτη,
μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι:
Βόλια, μπαρούτι θέλω. Να.

“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

Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς 
Πούσκιν

Ο Λόρδος Μπάιρον

Η επανάσταση του 1821 στην ποίηση
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Ο Μάρκος Μπότασης θεωρείται από συμπο-
λεμιστές του και ιστορικούς ως μία από τις 
πιο γενναίες και αγνές μορφές του Αγώνα 
του 1821.
Γεννήθηκε στο Σούλι το 1790 και ήταν γιος 
του Κίτσου Μπότσαρη, ηγετικής μορφής της 
«φάρας» των Μποτσαραίων. 
Μετά την κατάλη-
ψη του Σουλίου 
από τον Αλή Πασά 
το 1803 και τις 
διώξεις των Σουλι-
ωτών που ακολού-
θησαν, κατέφυγε 
με τον πατέρα του 
και άλλους συμπα-
τριώτες του πρώ-
τα στην Πάργα 
και στη συνέχεια 
στην Κέρκυρα. Το 
1813 επέστρεψε 
στην Ήπειρο και 
μετά τη δολοφονία 
του πατέρα του 
από τον αρματολό 
Γώγο Μπακόλα τον Ιανουάριο του 1814 
εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στον 
Κακόλακκο Πωγωνίου, όπου διορίστηκε αρ-
χηγός της περιοχής από τον Αλή Πασά. 
Τον ίδιο χρόνο έγινε μέλος της Φιλικής 
Εταιρίας. Το 1820, μαζί με τον θείο του 
Νότη και άλλους Σουλιώτες, πολέμησε στο 
πλευρό των σουλτανικών δυνάμεων, που 
πολιορκούσαν τον ανυπάκουο Αλή Πασά 
στα Ιωάννινα, έχοντας λάβει την υπόσχεση 
ότι θα ξαναγυρνούσαν στην πατρίδα τους.
Βλέποντας ότι οι Τούρκοι αθετούσαν την 
υπόσχεσή τους, ο Μπότσαρης ήρθε σε 
συνεννόηση με τον Αλή Πασά και του ζήτησε 
τον επαναπατρισμό των Σουλιωτών, με 
αντάλλαγμα τη βοήθεια τους στον αγώνα του 
εναντίον των στρατευμάτων του Σουλτάνου. 
Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε στις 15 Ια-
νουαρίου 1821. 
Με την έκρηξη της Επανάστασης, ο Μάρκος 
Μπότσαρης πήρε μέρος στις νικηφόρες 
μάχες στο Κομπότι της Άρτας (3 Ιουλίου 
1821) και στην Πλάκα (Σεπτέμβριος 1821) 
και στα Δερβίζανα (12 Οκτωβρίου 1822). 
Συμμετείχε, επίσης, στην πολιορκία και την 
άλωση της Άρτας (17 Νοεμβρίου 1821).
Σκοτώθηκε τη νύχτα της 8ης προς 9η Αυ-
γούστου, σε μάχη στο Κεφαλόβρυσο του 
Καρπενησίου. 
Μεταφέροντας τον νεκρό Μπότσαρη 
οι σύντροφοί του προς το Μεσολόγγι, 
σταμάτησαν για λίγο στη Μονή Προυσού, 
όπου βρισκόταν ο Καραϊσκάκης κατάκοιτος. 
Ο Καραϊσκάκης τον ασπάστηκε, λέγοντας: 
«Άμποτε ήρωα Μάρκο, κι εγώ από τέτοιο 
θάνατο να πάω». 
Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι στις 

10 Αυγούστου 1823 με θριαμβική πομπή.

Τον ύμνησε η λαϊκή και έντεχνη 
μούσα

Τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη ύμνησε 
η λαϊκή και έντεχνη μούσα. 
• Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε το ποίημα 

«Εις Μάρκο Μπότσαρη», 
• ο αμερικανός ποιητής Φιτζγκρίν Χάλεκ 

(1790-1867) με το ποίημα «Marco 
Bozzaris» (1825), 

• ο ελβετός ποιητής και δημοσιογράφος 
Ζιστ Ολιβιέ (1807-1876) με το ποίημά του 
«Marcos Botzaris au mont Aracynthe» 
(«Ο Μάρκος Μπότσαρης στο όρος 
Αράκυνθος», 1826), 

• ο Βίκτωρ Ουγκώ στη συλλογή ποιημάτων 
του «Les Orientales» («Τα Ανατολίτικα», 
1829),

• ενώ ο ζακυνθινός συνθέτης Παύλος 
Καρρέρ παρουσίασε την όπερα «Μάρκος 
Μπότσαρης» το 1858. 

Το γαλλικό κράτος το 1911 τίμηση τον ήρωα, 
δίνοντας σ’ έναν από τους σταθμούς του πα-
ρισινού μετρό τ’ όνομά του («Botzaris»).

Το Πέτα και οι Σουλιώτες
Στις 12 Δεκεμβρίου του 1803 οι Σουλιώτες 
συνθηκολόγησαν και ο Αλή Πασάς υποσχέ-
θηκε να τους αφήσει ελεύθερους με όλη την 
κινητή ιδιοκτησία τους, ακόμη και τα όπλα 
τους, φτάνει να εγκατέλειπαν μαζί με τις οι-
κογένειές τους, τα πατρώα εδάφη. Έτσι, 
τέσσερις μέρες μετά, στις 16 Δεκεμβρίου, οι 
Σουλιώτες χωρίζονται σε τρεις φάλαγγες και 
αναχώρησαν για τις ακτές της Ηπείρου.

Η πρώτη φάλαγγα υπό το Φώτο Τζαβέλλα 
και άλλους επικεφαλείς των «φαρών» έφθα-
σε χωρίς καμία απώλεια στην Πάργα, που 
βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο, και από εκεί 
πέρασε στην Κέρκυρα.
Η δεύτερη φάλαγγα υπό τους Κίτσο Μπό-
τσαρη και Κουτσονίκα χτυπήθηκε στο Ζά-
λογγο, 16 Δεκεμβρίου του 1803, όπου και 
ακολούθησε μια απέλπιδα μάχη ( στην οποία 
σκοτώθηκαν πολλοί Σουλιώτες ενώ περίπου 
60 Σουλιώτισσες προτίμησαν, αντί την αιχ-

μαλωσία, να γκρεμιστούν με τα παιδιά τους 
σ’ ένα “χορό θανάτου” που έμεινε στην ιστο-
ρία ως χορός του Ζαλόγγου. Σήμερα ένα 
μνημείο έχει στηθεί στους βράχους του Zα-
λόγγου ως φόρος τιμής στο ακαταδάμαστο 
πνεύμα των γυναικών αυτών.
Η τρίτη φάλαγγα με τους Μποτσαραίους 
έφθασε στο Βουργαρέλι όπου ήταν το άντρο 
τους.
Στην πορεία προς το Βουργαρέλι, κάποιες 
οικογένειες Σουλιωτών επέλεξαν για τη δια-
μονή τους το Πέτα. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι 
σίγουρα οι πρόγονοι των οικογενειών που 
σήμερα φέρουν το επίθετο Κίτσος.
Μαρτυρίες πετανιτών, που σήμερα δεν ζουν, 
λένε για επισκέψεις υψηλού αξιωματούχου 
της νεότερης Ελλάδας με το επίθετο Μπό-
τσαρης στην οικογένεια των Κιτσαίων με 
τους οποίους είχαν συγγένεια. 
Σημείωση: Ενδεχομένως να υπάρχουν 
αναλυτικότερες καταγραφές για τις οικογένειες 
των Σουλιωτών που έμειναν στο Πέτα, που ο 
επιμελητής αυτού του αφιερώματος αγνοεί. Με 
ευχαρίστηση, λοιπόν, θα τις φιλοξενήσουμε στην 
εφημερίδας μας. 
Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον για την ιστο-
ρία του χωριού μας η κατοίκησή του, καθώς και η 
ιστορία των μεγάλων οικογενειών.

Ο Μάρκος Μπότσαρης  
στο… Χόλιγουντ!

Ταινία που αναφέρεται στο Μάρκο Μπότσα-
ρη και πραγματεύεται έναν έρωτα στα χρό-
νια της Επανάστασης του 1821, βρίσκεται 
στο στάδιο της παραγωγής στο Χόλιγουντ! 
Την ταινία, που ο αγγλικός τίτλος της θα εί-
ναι «Cliffs of Freedom», σκηνοθετεί ο γνω-
στός στο χώρο του κινηματογράφου Τζέιμς 
Κάμερον, ενώ το ρόλο του Μάρκου Μπό-
τσαρη θα υποδυθεί ο ελληνικής καταγωγής 
ηθοποιός Σάιμον Κασσιανίδης.
Ο Σάιμον Κασσιανίδης δήλωσε σχετικά με 
την ταινία: «Μου αρέσει που πρωταγωνι-
στώ σε ένα φιλμ που καταπιάνεται με μια 
σημαντική περίοδο της Ελλάδας. Ακόμη 
και σε μια τόσο δύσκολη διεθνή συγκυρία, 
η χώρα μας και οι αγώνες της εξακολου-
θούν να εμπνέουν. Για τους ομογενείς κάτι 
τέτοιο είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Όταν μου 
έγινε πρόταση, δεν χρειάστηκε να το σκε-
φτώ για πολύ, είπα αμέσως “ναι”. Ήξερα 
ότι η συμμετοχή μου σε μια ταινία με ελλη-
νικό θέμα θα έκανε υπερήφανους πολλούς 
δικούς μου ανθρώπους και πάνω απ’ όλα 
τη μητέρα μου, που με μεγάλωσε με τον 
ελληνικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.  
Οι Έλληνες της Διασποράς βρίσκουμε 
αφορμές για να σκεφτόμαστε την πατρίδα, 
είναι ένας τρόπος για να νιώθουμε την Ελ-
λάδα κοντά μας».

Μάρκος Μπότσαρης: Κέρδισε το σεβασμό όλων!

Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Πίνακας 
του Λουντοβίκο Λιπαρίνι.

Μάρκος Μπότσαρης. 
Πίνακας του Θεόφιλου

Σταχυολόγηση βιογραφικών πληροφοριών.
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Η αξία της ζωγραφικής και των τεχνών

Έχετε αναρωτηθεί άραγε 
γιατί στα παιδιά αρέσει 
τόσο πολύ να ζωγραφί-

ζουν; 
Μια πρώτη απάντηση είναι ότι 
απλά τους αρέσει χωρίς πολλές 
εξηγήσεις, ενώ κάποιος άλλος θα 
έλεγε ότι είναι μια διαδικασία όπου 
η κίνηση της μπογιάς στο χαρτί 
έχει ένα αποτέλεσμα που βοηθά 
τα παιδιά να αντιλαμβάνονται την 
διαδικασία αιτίας και αιτιατού. 
Πρόσφατα ωστόσο έπεσε στα χέρια μου μια 
ανάλυση που ανέφερε πως τα παιδιά έχουν 
πάρα πολλούς λόγους για να ζωγραφίζουν 
Και μάλιστα κάποιους που ούτε θα το φαντα-
ζόταν κάποιος!
Η έρευνα ξεκινούσε αναλύοντας πως τα παι-
διά νιώθουν πάρα πολλά συναισθήματα που 
συχνά τα κατακλύζουν κάνοντας κάποια να 
γκρινιάζουν, άλλα να γελάνε και ενίοτε να εί-
ναι κυκλοθυμικά. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι 
τα παιδιά μέσα στη διαδικασία της ανάπτυ-
ξης τους, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής 
περνάει από στάδια που συμπεριλαβαίνουν 
συναισθήματα όπως η αγάπη, η ευγνωμο-
σύνη, ο φόβος και ακόμα και η ζήλεια. Αυτό 
που έχει αξία όμως είναι το συμπέρασμα ότι 
τελικά ακόμα και σε αυτή τη μικρή ηλικία όλα 
αυτά το παιδί τα επικοινωνεί και τα εκδηλώ-
νει στο περιβάλλον του. Εδώ λοιπόν έρχεται 
να συμπληρώσει το κάδρο το συμπέρασμα 
στο οποίο καταλήγει κάποιος συζητώντας με 
επιστήμονες της ψυχολογίας και των τεχνών, 
δεδομένου ότι και οι δύο θα συμφωνούσαν 
στο ότι η τέχνη είναι επικοινωνία, έκφραση 
και απελευθέρωση του ψυχισμού. 
Συνδυάζοντας τα παραπάνω με το τελευ-
ταίο στοιχείο καταλήγω στο προφανές συ-
μπέρασμα ότι τα παιδιά ζωγραφίζουν γιατί 
έτσι εκφράζονται, έτσι επικοινωνούν και έτσι 
απελευθερώνουν τον ψυχισμό τους από το 

άγχος της πραγματικότητας που ξεδιπλώ-
νεται μπροστά τους έπειτα από κάθε μικρή 
ανακάλυψη του κόσμου στον οποίο ζού-
με. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω πως, μια 
φίλη ψυχολόγος ανέφερε με κατανόηση και 
δόση χιούμορ ότι όταν στον παιδικό σταθμό 
ζήτησαν από την κόρη της να ζωγραφίσει 
την οικογένεια της, έβαλε τον εαυτό της, τη 
μαμά και τον μπαμπά στο κέντρο του χαρ-
τιού και ζωγράφισε τον μικρότερο της αδερ-
φό, ο οποίος λόγω ηλικίας απολαμβάνει την 
προσοχή των γονιών λίγο παραπάνω, στην 
άκρη-άκρη του χαρτιού και με μαύρη μπο-
γιά, σχεδόν μουτζουρωμένο ολοκληρωτικά! 
Η μαμά αναφερόταν σε αυτή τη ζωγραφιά με 
κατανόηση καταλαβαίνοντας ότι ο μικρότερο 
γιός πήρε τα σκήπτρα από την αδελφή του, 
κάτι που βέβαια προκαλεί μια μικρή ματαίω-
ση. Έτσι έπειτα από αυτή την συζήτηση δεν 
χωρούσε αμφιβολία στο μυαλό μου ότι τελικά 
η ζωγραφική και οι υπόλοιπες τέχνες έχουν 
μεγάλη σημασία στην εξέλιξη και την έκφρα-
ση του ψυχισμού του ανθρώπου και ίσως 
ο λόγος που τα παιδιά επιδίδονται σε αυτό 
είναι γιατί εκφράζουν όλα όσα δεν λέγονται 
ακόμα λόγω έλλειψης ανεπτυγμένων δεξιο-
τήτων στο λόγο, και στην ουσία ό,τι δεν το 
λένε, απλά το ζωγραφίζουν.
Από την προσωπική μου θέση, μιας και απα-
σχολούμαι στις εφαρμόσιμες τέχνες, δεν θα 
μπορούσα να σιωπήσω έπειτα από αυτό 
το συμπέρασμα, όσον αφορά τις τέχνες και 

νιώθω ότι είναι ωφέλιμο γενικότερα για τον 
άνθρωπο και τον ψυχισμό του η ενασχόληση 
με τη ζωγραφική ή άλλες τέχνες. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρω ότι, η αποτύπωση ενός αντι-
κειμένου σε ρεαλιστική μορφή πρώτα από 
όλα αναπτύσσει την ικανότητα της ανάλυσης 
του αντικειμένου και ότι η προσπάθεια αντι-
γραφής του στο χαρτί αναπτύσσει πολλές δε-
ξιότητες που θα μπορούσαν να φανούν χρή-
σιμες στο άτομο ακόμα και αν δεν γίνει ποτέ 
ζωγράφος η καλλιτέχνης. Για παράδειγμα, 
η παρατηρητικότητα που απαιτείται για να 
αποδώσεις το σχέδιο στο χαρτί θα μπορούσε 
να εξασκήσει αυτή την ικανότητα και το παι-
δί να γίνει ένας επιτυχημένος αστυνομικός ή 
ερευνητής που έχει ταλέντο στην παρατήρη-
ση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
Επίσης η ικανότητα να αναλύεις το αντικείμε-
νο σε λεπτομέρειες και η ανασύνθεση τους 
μετά στο χαρτί, εξασκείται ιδιαίτερα με τη 
ζωγραφική και αυτό μπορεί να φανεί χρήσι-
μο, βοηθώντας το άτομο να μην μένει στην 
πρώτη εντύπωση, άλλα και να το βοηθήσει 
να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα και 
την αναλυτική του σκέψη. Αλλά ακόμα και αν 
κάποιος αμφισβητούσε όλα τα παραπάνω, 
κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την επίδραση 
της ζωγραφικής στον ψυχισμό, και εδώ θα 
αναφέρω ότι από ψυχολογική πλευρά η ζω-
γραφική απελευθερώνει και ηρεμεί τα έντονα 
συναισθήματα καθώς απαιτείται η προσήλω-
ση της σκέψης στο σχέδιο με αποτέλεσμα να 
την καθιστούν απλά χαλαρωτική και ψυχοθε-
ραπευτική ασχολία!
Για όλους τους παραπάνω λόγους νομίζω ότι 
τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες έχουν μόνο 
όφελος με την ενασχόληση με τη ζωγραφική 
και για αυτό το λόγο προτρέπω όλους να το 
δοκιμάσουν!

(*) Η Ροζίνα Γεωργή είναι απόφοιτος της 
Σχολής Γραφικών τεχνών και Καλλιτεχνικών 

Σπουδών, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

Μια διαφορετική προσέγγιση.

Την 12 Ιουνίου «έφυγε» η Καίτη Παπα-
νίκα μετά από πολύχρονη μάχη με τον 
καρκίνο, σε ηλικία 75 χρόνων. 

Η Καίτη Παπανίκα γεννήθηκε στις Αχαρνές 
Αττικής. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου και αποφοίτησε με Άριστα. 
Διδάχτηκε την υποκριτική από εξαιρετικούς 
δασκάλους όπως η Κατίνα Παξινού, η Άννα 
Συνοδινού, ο Δημήτρης Μυράτ, ο Λυκούργος 
Καλλέργης, η Ελένη Χαλκούση, ο Αλέξης Σο-
λωμός κ.ά. Παράλληλα σπούδασε κλασικό 
τραγούδι στο ωδείο Αθηνών. 
Είχε λάβει μέρος σε περισσότερες από 50 ται-
νίες, δράματα, κωμωδίες και περιπέτειες και 
είχε τιμηθεί με το κρατικό βραβείο Α' Γυναικεί-
ου ρόλου το 1990 για την ερμηνεία της στην ταινία «Άντε Γειά» του Γ. 
Τσεμπερόπουλου. 

Τίμησε το χωριό μας
Η παραμονή της στο χωριό μας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα που γινόταν τα γυρίσματα 
της ταινίας «Με τη λάμψη στα μάτια», άφησε 
ισχυρή την αίσθηση της αύρας του νεαρού, 
τότε, κοριτσιού. 
Το 2014 αποδέχτηκε ευγενικά την πρόσκληση 
του Μορφωτικού Συλλόγου και της Αδελφότη-
τας να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για 
τη γερμανο-ιταλική κατοχή στο χωριό μας.
Η παρουσία της στην εκδήλωση κινητοποίησε 
το ενδιαφέρον των συγχωριανών μας που την 
υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Η παρέμβασή 
της στην εκδήλωση ήταν συγκινητική και η σύ-

ντομη παραμονή της στο χωριό, επιβεβαίωσε την εικόνα μιας γοητευ-
τικής και βαθιά καλλιεργημένης γυναίκας.
Θα τη θυμόμαστε με τρυφερότητα κι αγάπη!

Πέθανε η ηθοποιός Καίτη Παπανίκα

Της Ροζίνας Γεωργή

Η Καίτη Παπανίκα στην τελευταία επίσκεψή της 
στο χωριό το καλοκαίρι του 2014. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Γ ια να γίνει κατανοητό σε όλους το σημείωμα αυτό, είναι σκό-
πιμο να διευκρινισθούν πρωτίστως η έννοια και το περιεχό-
μενο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Στο άρθρο 1 ο πρόσφατος Νόμος ορίζει ως ‘’ Κοινωνική και Αλλη-
λέγγυα Οικονομία’’ το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων 
που στηρίζονται σε μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέ-
σεων παραγωγής και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαίτερες αρχές.
 � Την από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του 

φορέα μέσα από διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγω-
γής.

 � Την ισότητα, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και το σεβασμό 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 � Τον διαφορετικό τρόπο διανομής των κερδών και οργάνωσης 
της παραγωγής.
Όπως είναι γνωστό στην καπιταλιστική οικονομία δύο είναι οι 
βασικοί πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν την οικονομία:
• Το κράτος με τις κάθε μορφής κρατικές επιχειρήσεις και τις 

υπηρεσίες πρόνοιας. Η συμμετοχή αυτή του κράτους στο 
παραγόμενο Ακαθάριστο Εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) έχει υπο-
χωρήσει δραματικά στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης 
και της κυριαρχίας των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων.

• Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας με τις παντός είδους 
επιχειρηματικές μορφές δράσης. Ο τομέας αυτός ελέγχει 
σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της παγκόσμιας οικονομί-
ας. Συγκεκριμένα 750 επιχειρήσεις κυριαρχούν σε όλο τον 
κόσμο και ελέγχουν το 80% της οικονομίας του πλανήτη.

Πίσω όμως από τις δύο αυτές οικονομικές μορφές δράσης υπάρχει 
μια Τρίτη οικονομία η οποία στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίη-
σης αναζητά λύσεις σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Είναι η Κοινωνι-
κή και Αλληλέγγυα οικονομία δηλ. οι κάθε μορφής συνεταιριστικές 
δράσεις (αστικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές τρά-
πεζες, επαγγελματικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις παραγωγών και 
επαγγελματιών κ.α.)
Η οικονομία αυτή παράγει σήμερα στη Ευρωπαϊκή Ένωση το 
12% του ΑΕΠ και στην Αμερική το ίδιο περίπου ποσοστό. Στην 
Ελλάδα η συμμετοχή του τομέα αυτού περιορίζεται στην παραγω-
γή μόλις του 2% του ΑΕΠ. Ο Νόμος 4430/2016 ψηφίστηκε για να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής της κοι-
νωνικής οικονομίας σε ποσοστό 10% του ΑΕΠ όπως τουλάχιστον 
φιλοδοξούν οι συντάκτες και τα αρμόδια υπουργεία. Και είναι από 
τα λίγα νομοθετήματα που ψηφίστηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα 
της βουλής.
Φορείς, λοιπόν, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας μπορεί 
να είναι:
 � Οι κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 � Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης
 � Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων
 � Αγροτικοί συνεταιρισμοί (του ν.4384/2016), Αστικοί Συνεταιρι-

σμοί, Αστικές Εταιρίες, εφόσον όλοι αυτοί τηρούν τις παρακά-
τω προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο, όπως:
• *Αναπτύσσουν δραστηριότητα κοινωνικής ωφέλειας
• *Εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, 

σύμφωνα με την αρχή: ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα 
από την συνεισφορά του καθενός.

• *Το καταστατικό να προβλέπει περιορισμούς στη διανομή 
των κερδών (35% αποδίδεται στους εργαζόμενους και το 

υπόλοιπο για δημιουργία θέσεων εργασίας)
• *Να εφαρμόζουν σύστημα σύγκλισης στις αμοιβές εργα-

σίας (ο ανώτερος μισθός να μην υπερβαίνει περισσότερο 
από τρείς φορές τον κατώτατο).

• *Από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας τα ετήσια έξοδα μι-
σθοδοσίας να είναι τουλάχιστον το 25% του ετήσιου κύ-
κλου εργασιών της προηγουμένης χρήσης.

• *Οι αμοιβές των εργαζομένων μελών του φορέα θεωρού-
νται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και όχι εισόδημα 
από εμπορική επιχείρηση και επομένως φορολογούνται 
με τις ευνοϊκότερες διατάξεις.

• *Πρέπει να τηρούν Μητρώο Εθελοντών όταν υπάρχουν 
μέλη που βοηθούν τις δράσεις ως εθελοντές ( π.χ. σε πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.)

Για τους φορείς αυτούς της κοινωνικής οικονομίας υπάρχουν 
σοβαρά υποστηρικτικά μέτρα και πλεονεκτήματα στη λειτουργία 
τους όπως:
 � Πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οι-

κονομίας και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανά-
πτυξης .

 � Μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επι-
χειρηματικότητας και σε προγράμματα του ΟΑΕΔ.

 � Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να παραχωρούν τη χρή-
ση ακινήτων αλλά και κινητών πραγμάτων και την ενίσχυση 
της λειτουργίας και της δράσης τους.

 � Μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για με-
λέτες και έργα κοινωνικής ωφέλειας με το δημόσιο, τους ΟΤΑ 
και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που χρημα-
τοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από 
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα, από τον 
τακτικό προϋπολογισμό κ.α.

Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου. 
Σε διάστημα τεσσάρων μηνών κατατέθηκαν στο σχετικό Μητρώο 
κοινωνικής οικονομίας του υπουργείου Εργασίας 205 νέες αιτήσεις 
για τη δημιουργία φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. 
Ας εξετάσουν νέοι του χωριού που δραστηριοποιούνται στον 
αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, καθώς και ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες την περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας ενός φορέα κοινω-
νικής και αλληλέγγυας Οικονομίας.
Τα υποστηρικτικά μέτρα και τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή.

Γράφει ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, συλλογικές μορφές δράσης αγροτών μπορούν  
να υπαχθούν στο νέο Νόμο 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
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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

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η διεθνής παίκτρια του χάντμπολ Λαμπρί-
να Τσάκαλου πήρε μεταγραφή για την HSG 
Bad Wildungen Vipers, ομάδα της Μπου-
ντεσλίγκα. 
Η ίδια ομάδα είχε ενδιαφερθεί και παλαιό-
τερα, αλλά φέτος ευδοκίμησε η μεταγραφή, 

που ήταν προσωπική επιλογή της Ολλαν-
δέζας προπονήτριας της ομάδας.
Η 23χρονη πλέι μέικερ δηλώνει πανέτοιμη 
για μια καινούργια διεθνή καριέρα.
Οι συγχωριανοί της ευχόμαστε κάθε επιτυ-
χία στη νέα της πορεία.

Πλημμύρησαν οι δρόμοι με σκουπίδια 
από την απεργία των υπαλλήλων κα-
θαριότητας, κύρια στις μεγάλες πόλεις 

που η αποκομιδή τους βασίζεται σε συμβα-
σιούχους. 
Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες το διάστημα 
που πραγματοποιήθηκε η απεργία ανέδειξαν 
με ένταση, για μια ακόμη φορά, το πρόβλημα 
της συλλογής και διαχείρισης των σκουπι-
διών. Αναδείχτηκαν, επίσης και άλλες, σημα-
ντικές κοινωνικές πλευρές του θέματος. 
Για παράδειγμα, η τεράστια αντίφαση ανάμε-
σα σ’ ένα υποτιμημένο κοινωνικά επάγγελ-
μα, αυτό του «σκουπιδιάρη», όπως λέγεται 
απαξιωτικά και της σημαντικής κοινωνικής 
προσφοράς του συγκεκριμένου κλάδου ερ-
γαζομένων. 
Κι ενώ θα ήταν λογικό αυτή η ομάδα των 
συμπολιτών μας, που εργάζονται κάτω από 
αντίξοες συνθήκες, να αντιμετωπίζεται με σε-
βασμό, αποτέλεσε αντικείμενο προσβλητικής 
συμπεριφοράς και ανεύθυνων χειρισμών. 
Να αποδώσουμε τους εν λόγω χειρισμούς σε 
ανεπάρκεια και αστοχία, ή συντήρηση της ερ-
γασιακής ομηρίας εργαζομένων που βεβαιω-

μένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, 
γεγονός που θα δικαιολογούσε την πρόσλη-
ψή τους ως μόνιμου προσωπικού; Μήπως, 
πάλι, οι μνημονιακές δεσμεύσεις (π.χ., ο νό-
μος 3979/2011) και η στάση κάποιων δημάρ-
χων (οι αποκαλούνται «λαγοί») δηλώνουν 
πρόθεση να παραχωρηθεί η αποκομιδή σε 
ιδιώτες, με συνέπεια περαιτέρω επιβάρυνση 
των τελών και αβέβαιη την ποιότητα των εν 
λόγω υπηρεσιών;
Η αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων 
θεωρείται η τρίτη σε μέγεθος οικονομική 
δραστηριότητα παγκοσμίως και απ’ αυτήν 
την άποψη, δικαιολογείται η έκφραση «τα 
σκουπίδια είναι χρυσός»! Το γεγονός αυτό 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων επι-
χειρηματικών ομίλων που διαθέτουν ισχυρές 
προσβάσεις και επιρροή σε κέντρα αποφά-
σεων, αλλά και τοπικών μαφιών, όπως στην 
περίπτωση της Νάπολης στην Ιταλία. 
Συχνά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το 
πολυπλόκαμο πρόβλημα των σκουπιδιών 
«σκάει», είτε ως πρόβλημα τοπικών κοινω-
νικών, ή περιφερειών και χωρών. Αφορά στη 
λήψη μεγάλων αποφάσεων όπως είναι ο 
τρόπος συλλογής των οικιακών απορριμμά-

των, η διαχείρισή τους, καθώς και η επιλογή 
χώρων απόθεσης των απορριμμάτων που 
δεν ανακυκλώνονται. 
Για παράδειγμα στα μέρη μας, η τοποθέτηση 
του ΧΥΤΑ Άρτας σε φυσικό κοίλωμα, πάνω 
από τη λίμνη Πουρναρίου, ήταν η καλύτερη 
επιλογή, ή αποτελεί μια μόνιμη ρυπογόνα 
απειλή για τη λίμνη, που μάλιστα προορίζεται 
για ύδρευση της ευρύτερης περιοχής; 
Αφορά, επίσης και το μικροεπίπεδο της κα-
θημερινής μας συμπεριφοράς και την υπο-
χρέωσή μας ως πολιτών να σεβόμαστε το 
δημόσιο χώρο και να πειθαρχούμε στις οδη-
γίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
μας. 
Τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμ-
μές, ένα θλιβερό γεγονός έγινε γνωστό: Μία 
62χρονη καθαρίστρια του Δήμου Ζωγράφου 
άφησε την τελευταία της πνοή, δουλεύοντας 
κάτω από εντατικοποιημένες και ιδιαίτερα αν-
θυγιεινές συνθήκες. 
Σ’ αυτή την εργαζόμενη γυναίκα είναι η σκέ-
ψη μας και στους συναδέλφους της, που μας 
φροντίζουν από τα σκουπίδια, που κατακλύ-
ζουν συνεχώς τη ζωή μας… 

Σκουπίδια… Σχόλιο του Κώστα Ζαχάρου

«62χρονη υπάλληλος καθαριότητας εξέπνευσε, θύμα εντατικοποίησης σε ακατάλληλες συνθήκες εργασίας». (Από τον Τύπο)

Η Λαμπρίνα Τσάκαλου στο Γερμανικό 
πρωτάθλημα Χάντμπολ
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Κοινωνικά

Συνδρομές

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20,00 
2. ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00 
3. ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 25,00 
4. ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 125,00 
5. ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50,00 
6. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 20,00 
7. ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 20,00 
8. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 25,00 

ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ  

1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20,00 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15,00 

 � ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

(Τα κοινωνικά περιλαμβάνουν 
ειδήσεις μέχρι και τον Ιούνιο)

ΓΑΜΟΙ 
• Ο ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΙ-

ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΩΗ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΙΩ-
ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟ-
ΝΗΣ ΤΗΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2017

ΚΗΔΕΙΕΣ 

• ΣΤΙΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΒΑΣΙΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 41

• ΣΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΝΙΚΑ-
ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΤΩΝ 67

• ΣΤΙΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΕΡΒΕ-
ΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 64

• ΣΤΙΣ 11 ΜΑΪΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΑΚΚΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 69

• ΣΤΙΣ 12 ΜΑΪΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 48

• ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΚΟΣΜΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΟΥ-
ΤΣΙ ΕΤΩΝ 81

• ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΒΑΒΕ-
ΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 81

• ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΡΙΖΟΥ 
ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 79

• ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΛΙΑΡΟ-
ΚΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΤΩΝ 
89

• ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΠΕΣΛΗ 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 95

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• ΣΤΙΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Ο ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η 

ΣΑΣΑΡΩΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

• ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Ο ΚΑΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ 
Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΛΛΑ ΒΑΠΤΙ-
ΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

• ΣΤΙΣ 7 ΜΑΙΟΥ 2017 Ο ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ 
Η ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ 

ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

• ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Ο ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ Η 
ΚΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

• ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Ο ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΙ Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ. 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

2017
FIVE SHOES κ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ (Σύζυγος 
ΕΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑ-
ΚΗ) 150,00 

Ο Δρ. Ευάγγελος Σερβετάς, γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 22/10/1929, με καταγω-
γή από το Πέτα Άρτας.
Αποφοίτησε το Α΄ Γυμνάσιο της Πλάκας 
Αθηνών και αρχικά σπούδασε Ηλεκτρο-
νικά στην Ανωτέρα Σχολή Αναστασιάδη, 
απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση.
Στη συνέχεια φοίτησε στη Μαθηματική 
Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, όπου και εκπόνησε τη Δι-
δακτορική του Διατριβή.
Υπηρέτησε στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙ-
ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (νυν 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ), από το 
1959 έως και το 1982.
Το έτος 1960 εγκατέστησε τον Πυρηνικό 
Αντιδραστήρα του Δημοκρίτου, μαζί με 
τους έγκριτους επιστήμονες Χ. Ζηκίδη 
και Μ. Χρυσοχοϊδη, κατόπιν εξάμηνης 
έρευνας σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα 
της Ευρώπης και κυρίως στο CERN κα-
θώς και σε αυτά της Γερμανίας και της 
Αυστρίας.
Υπηρέτησε στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗΣ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ για πολλά χρό-
νια, όπου ασχολήθηκε κυρίως με την 
έρευνα.

Ήταν μέλος του INSTITUTE OF 
ELECTRICAL and ELECTRONIC 
ENGINEERS «M.I.E.R.E» Αγγλίας.
Δημοσίευσε πολλές εργασίες σε επιστη-
μονικά περιοδικά του εξωτερικού και κα-
θοδήγησε φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Αθηνών σε διδακτορικές μελέτες.
Μετά το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ εργάστηκε για 
πολλά χρόνια ως Καθηγητής στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικής Φυσικής του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Συνέγραψε εκπαιδευτικά βιβλία όπως 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Α΄, Β΄ και Γ΄», «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ», 
«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ Α΄ και Β΄» , «ΑΝΟΡΘΩ-
ΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α΄ και Β΄».

Έφυγε ο καθηγητής  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ [1929-2017]

Η Αδελφότητα Πέτα τίμησε τον Καθηγητή 
Ευάγγελο Σερβετά το 2008 σε εκδήλωση  

για τον Απόδημο Πετανίτη.
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Στέφανος Ζαχάρος

Γιώργος Ζαχάρος
1949. Ο Μήτσος Ζαχάρος στη 

Μακρόνησο

Όλοι τους παιδιά της Θοδώρας (Θόδω) και του Σπύρου Ζαχάρου

1948. Η Όλγα Ζάχου (το γένος Ζαχάρου)  
με το Χρήστο και Σπύρο (στην αγκαλιά της)

Αριστείδης (Ρίτσος) Ζαχάρος


