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ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 11π.μ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Θέμα: Η Ξενιτειά στα Τραγούδια της Ηπείρου

ΝΑ ΚΡΑΤΉΣΟΥΜΕ ΤΉΝ ΕΦΉΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ
Η κρίση δεν είναι λέξη για φλυαρίες σε τηλεοπτικά παράθυρα. Έχει συ-
γκεκριμένες συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων και στη συμπεριφορά 
τους. 

Ο πολιτισμός και η δυνατότητα επικοινωνίας, έντυπης ή άλλης μορφής, 
ανήκουν στα πρώτα θύματα αυτής της παρατεταμένης κρίσης. Τέτοιες 
περιόδους, που μυαλό και χρήμα για «πολυτέλειες»… 

Κι όμως, η ανάγκη να βρισκόμαστε σε μικρές ή μεγαλύτερες παρέες, να 
προσφεύγουμε στον πολιτισμό και την τέχνη, να αναζητούμε την ταυτό-
τητά μας σε έναν θρυμματισμένο και ασπόνδυλο παρόν, δεν είναι πο-
λυτέλεια. Είναι ανάγκη ζωτική, μαλακώνει τις σκέψεις και τη ψυχή μας.

Οι δραστηριότητες της Αδελφότητας και ειδικότερα η εφημερίδα μας αντι-
μετωπίζουν την ασφυξία από την οικονομική στενότητα των μελών και 
φίλων μας.

Τα 1000 περίπου φύλλα κάθε τεύχους των Νέων του Πέτα μπαίνουν σε 
κάθε σπίτι συγχωριανού μας. Ενημερώνουν, σχολιάζουν, παρεμβαίνουν 
δημιουργικά σε θέματα που απασχολούν το Πέτα και τους συγχωριανούς 
μας. Αποτελούν το σημαντικότερο συνεκτικό κρίκο στις σχέσεις μας.

Τα τέσσερα ετήσια τεύχη της εφημερίδας κοστίζουν 3.200€ περίπου. 

Σε πείσμα των καιρών να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση που φτιάξαμε, 
δεκαετίες τώρα, με την εφημερίδα. 

Πρακτικά: Να ανταποκρινόμαστε συχνότερα και μεγαλόψυχα στις 
εκκλήσεις για ενίσχυση. Ο καθένας με τις δυνατότητες του, να εντά-
ξουμε την εφημερίδα στις έγνοιες μας.

Τρόποι πληρωμής συνδρομών και σημεία πληρωμής:

Στο Πέτα: ΚΑΠΗ, Βιβλιοπωλείο Ελευθερίας Ζέρβα, Καφέ Κώστα Πε-
σλή και στη Χαρίκλεια Κακαριάρη.

Στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα: Μέσω τραπεζικού λογαρια-
σμού στην Εθνική Τράπεζα, μέσω ΕΛΤΑ με ταχυδρομική επιταγή 
(Διεύθυνση: Αβύδου 122, Ζωγράφου, 15772, πρόεδρο Κακαριάρη 
Γιώργο). Επίσης στα μέλη του ΔΣ της Αδελφότητας.

Το Δ.Σ. Της Αδελφότητας  

Τα τραγούδια της ξενιτειάς στην 
μουσική παράδοση της Ηπείρου, 
θα είναι το κεντρικό θέμα της φε-

τινής συνάντησης των Πετανιτών στην 
Αθήνα. 
Ο πόνος της απομάκρυνσης, η νοσταλγία 
και ο πόθος της επιστροφής, είναι συναι-
σθήματα που συνοδεύουν τη μετανάστευ-
ση και αποτυπώνονται στη λαϊκή μας μου-
σική παράδοση. Τα τραγούδια της ξενιτειάς 
κατέχουν κεντρικό ρόλο στη λαϊκή μουσική 
παράδοση της Ηπείρου.
Καταγράφουν με τρόπο σπαρακτικό τα συ-
ναισθήματα του ξενιτεμένου που παλεύει 
να ριζώσει στο νέο τόπο, προσπαθώντας 
να απωθήσει τις αναμνήσεις που τον πλη-
γώνουν. «Αλησμονώ και χαίρομαι», λέει το 
τραγούδι της ξενιτειάς.
Όμως, ο νόστος, η επιθυμία, δηλαδή, της 
επιστροφής (το νόστιμον ήμαρ στον Οδυσ-

σέα του Ομήρου) δεν τον αφήνει σε ησυχία. 
«Θυμούμαι και λυπούμαι», θα συνεχίσει το 
ίδιο τραγούδι στον επόμενο στοίχο.
Δεν είναι «προνόμιο» της Ηπείρου ή της 
Ελληνικής επαρχίας η μετανάστευση. Σε 
όλες τις χώρες της Μεσογείου, σε άλλες 
περισσότερο και άλλες λιγότερο, θα συνα-
ντήσουμε τις πληγές της μετανάστευσης. 
Ανάλογο σπαραγμό δεν συναντάμε και στα 
ελληνόφωνα πολυφωνικά τραγούδια της 
Κάτω Ιταλίας;
Διαχρονικός, επίσης, ο πόνος της μετανά-
στευσης. Λαοί ξεριζώνονται, ενώ στις μέρες 
μας η ελληνική κοινωνία ζει μια οδυνηρή 
καταστροφή με την «αφαίμαξη» της νεολαί-
ας μας.
Την έκφραση των συναισθημάτων της ξε-
νιτειάς και της μετανάστευσης θα συναντή-
σουμε στη φετινή μας εκδήλωση, μέσα από 
το δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου.

Πλούσιο το φετινό μας πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει:

•  Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια της με-
τανάστευσης.

•  Απαγγελίες δημοτικών τραγουδιών από 
καταξιωμένους ηθοποιούς.

•  Τα χορευτικά του Μορφωτικού Συλλόγου 
που θα μας παρουσιάσουν ένα εξαιρε-
τικό πρόγραμμα πάνω στη θεματολογία 
της εκδήλωσης.

•  Θα γίνει η καθιερωμένη απονομή τιμητι-
κών επαίνων στους νεοεισαχθέντες στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

•  Τέλος, θα ακολουθήσουν τα καθιερωμέ-
να κεράσματα στο τέλος της εκδήλωσης.
Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 

11πμ. θα ανταμώσουμε στο Δημο-
τικό Θέατρο Καλλιθέας (Κρέμου 

123, τηλ. 2109570001).
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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

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. 

“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. 157 72

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΚΑΜΠΥΛΗ Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα 

Τηλ.: 210 5156810-20-30, Fax: 210 5156811
email: info@kambili. gr, www.kambili.gr

Από κρατάει η σκούφια μας

Μασούρας
Του Τρύφωνα Σερβετά

Ξενιτεμένο 
μου πουλί
Ηπειρώτικο 
τραγούδι της 

ξενιτειάς
Ξενιτεμένο μου πουλί και 

παραπονεμένο, μωρέ ξένε μου 
και παραπονεμένο

η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ ’χω 
τον καημό σου, μωρέ ξένε μου

κι εγώ ’χω τον καημό σου.
Τι να σου στείλω ξένε μου 
ν-αυτού στα ξένα που ’σαι

μωρέ ξένε μου, ν-αυτού στα 
ξένα που ’σαι;

Σου στέλνω μήλο, σέπεται, 
κυδώνι μαραγκιάζει,

σου στέλνω μοσχοστάφυλο, 
στο δρόμο σταφιδιάζει.

Σου στέλνω και το δάκρυ μου 
σ’ ένα φτενό μαντήλι,

το δάκρυ μου ’ναι καφτερό και 
καίει το μαντήλι.

Τ ο όνομα Μασούρας είναι τουρκικής 
προέλευσης. Προέρχεται από τη λέξη 
Masura, που στην τουρκική γλώσσα ση-

μαίνει μασούρι, δηλαδή ειδικό ξύλο ή καλάμι, 
όπου τυλίγουν το νήμα για την ύφανση στον 
αργαλειό. Λέγεται αλλού και κουβαρίστρα ή 
καρούλι.
Πρόκειται μάλλον για επαγγελματικό όνομα, 
γιατί παράγωγα του Μασούρας, εκτός από το 
Μασούρης, Μασούρος, Μασουράκης, Μασου-
ρίδης, Μασούρογλου, Μασουρόπουλος, υπάρ-
χει και το ρήμα μασουρίζω, καθώς και το ουσι-
αστικό μασούρισμα, που φανερώνει ενέργεια.
Ο Μασούρας μάλλον ασχολούνταν με το μα-
σούρισμα και μασούριζε το νήμα στα μασούρια 
για να τα βρίσκει η υφάντρα έτοιμα και να υφαί-
νει αδιάκοπα στον αργαλειό.
Δεν αποκλείεται βέβαια ο Μασούρας στην ανά-
γκη να έκοβε καλάμια και να έφτιαχνε μασού-
ρια.
Τι να συνέβη άραγε στο Μασούρα και ο λαός 
μας άφησε με απορία;
«Την έπαθε σαν τον Μασούρα»!!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟY ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΤΑ

Τρόμπα νερού ή υδραντλία
του Τρύφωνα Σερβετά

Η λέξη τρόμπα είναι ιταλική (tromba) και ση-
μαίνει αντλία. 
Εκτός από την τρόμπα νερού, υπάρχει και 

η τρόμπα αέρος, καθώς και η τρόμπα μουσικό όρ-
γανο.
Η τρόμπα νερού είναι ένα μηχανικό σύστημα και 
μια διάταξη εσωτερικών οργάνων για τη μεταφορά 
νερού από ένα χώρο σε κάποιον άλλο και κυρίως 
από το βάθος της γης στην επιφάνεια που βρίσκε-
ται σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως συμβαίνει στο 
νερό του πηγαδιού και της γεώτρησης.
Κακώς βέβαια επικράτησε στη λαϊκή μας γλώσσα 
η πολυσήμαντη ιταλική λέξη τρόμπα, τη στιγμή 
που η ελληνική γλώσσα διαθέτει τη μονοσήμαντη 
λέξη υδραντλία, η οποία μονολεκτικά κυριολεκτεί κι 
αποδίδει πληρέστερα.
Η πιο απλή και ιστορικά πάντως πρώτη υδραντλία, 
ή έστω η τρόμπα νερού, είναι αυτή που φέρει εσω-
τερικά έμβολο και για την ανύψωση του νερού γί-
νεται εκμετάλλευση της ατμοσφαιρικής πίεσης, αν 
πρόκειται για υδραντλία απορρόφησης. Το έμβο-

λο κινείται στο εσωτερικό της υδραντλίας και δίνει 
τη δυνατότητα στο νερό να ανυψωθεί εξαιτίας της 
ατμοσφαιρικής πίεσης του περιβάλλοντος. Το μέ-
γιστο ύψος ανύψωσης δε μπορεί να ξεπεράσει τα 
13 μ.
Για μεγαλύτερα ύψη γίνεται χρήση της εμβολο-
φόρας υδραντλίας κατάθλιψης – συμπίεσης, που 
μπορεί να ανυψώσει το νερό σε εκατοντάδες μέ-
τρα.
Στην περιοχή του Πέτα υπήρξε πάντοτε περιορι-
σμένη η χρήση της τρόμπας νερού, λόγω των αρ-
δευτικών αυλάκων στην πεδινή περιοχή και του 
κατακερματισμού της καλλιεργήσιμης γης σε πολύ 
μικρά αγροτεμάχια.
Τελευταία δε, οι τρόμπες νερού εκτοπίστηκαν πα-
ντελώς από τις βενζινοκίνητες και ηλεκτροκίνητες 
φυγοκεντρικές και τις υδραντλίες με τα πολλά γρα-
νάζια.
Την τρόμπα νερού τη συναντάμε πλέον σκουρια-
σμένη, για δείγμα σε κανένα λαογραφικό μουσείο.

Συνταγές από την Ήπειρο
Απ’ αυτό το φύλλο της εφημερίδας θα φιλοξενούμε συνταγές 
από διάφορα μέρη της Ηπείρου (φαγητά και γλυκά). Σας κα-
λούμε να εμπλουτίσετε το «τραπέζι» των Νέων του Πέτα με τις 
συνταγές σας.

Κεφτέδες φούρνου με κρεμμύδια (από την Άρτα) 
Υλικά 

1 κιλό κρεμμύδια 
1 κιλό χοιρινό κιμά 

λίγο ελαιόλαδο  
1 ποτήρι γάλα 

1 ματσάκι μαϊντανό 
150 γρ. τυρί τριμμένο 

3 φρυγανιές 
5 σκελίδες σκόρδο  

αλάτι, πιπέρι 
 

Για το αυγόκομα:  
3 αυγά 

ξύδι, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση: Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες στρογγυλές και χοντρές 
και τις στρώνουμε σε ταψί (κρατάμε ένα για τους κεφτέδες). Μου-
σκεύουμε τις φρυγανιές στο γάλα και τις στύβουμε. Ψιλοκόβουμε 
τον μαϊντανό, σκόρδο και το 1 κρεμμύδι και ανακατεύουμε με το 
λάδι. Προσθέτουμε το κιμά και τις φρυγανιές καθώς και το αλάτι, 
πιπέρι, τα αυγά και το τυρί. Πλάθουμε τους κεφτέδες σε μικρά κομ-
μάτια τους αλευρώνουμε ελαφρά και τους βάζουμε πάνω στα κρεμ-
μύδια, που έχουμε στο ταψί. Ψήνουμε για 1 ώρα περίπου. Ετοιμά-
ζουμε το αυγόκομα χτυπώντας τα 3 αυγά με ξύδι, αλάτι, πιπέρι και 
το περιχύνουμε στους κεφτέδες. Ξαναβάζουμε το ταψί στο φούρνο 
για λίγη ώρα, μέχρι να ψηθεί το φαγητό μας.
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•  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «Η ΕΛΙΑ»
Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου έγινε η προβολή της 
Ισπανικής ταινίας «Η Ελιά».
Πρόκειται για μια σύγχρονη ταινία που αναφέρεται 
στη λεηλασία των πόρων, της κληρονομιάς και της 
μνήμης των χωρών του ευρωπαϊκού νότου από τη 
γερμανοκρατούμενη Ευρώπη.
Η ταινία κτίζεται πάνω στο ξερίζωμα μιας ελιάς 
2.000 ετών, που σύμφωνα με το σενάριο φυτεύ-
τηκε την εποχή των Ρωμαίων, για να μεταφυτευτεί 
και να στολίσει το αίθριο ενός μοντέρνου πολυώ-
ροφου κτιρίου μιας γερμανικής πολυεθνικής εται-
ρείας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εταιρεία δραστη-
ριοποιείται σε θέματα «αειφόρου» ανάπτυξης!
Σύμφωνα με τη σκηνοθέτη Ισιάρ Μπολάιν, είναι 
κάτι σα μόδα στην Ισπανία πολυεθνικές εταιρείες 
ή μεγάλες επιχειρήσεις με φυτώρια να αγοράζουν 
αιωνόβιες ελιές για να κοσμήσουν αυλές πλουσί-
ων ή εταιρειών. 
Η ελιά, σύμβολο της μεσογειακής παράδοσης και 
συνυφασμένη με την ιστορίας των λαών του νότου 
της Ευρώπης, ξεπουλιέται σε γερμανική πολυεθνι-
κή. Μαζί με την ελιά ξεριζώνεται ο πολιτισμός και η 
ψυχή των λαών του νότου.
Η ταινία περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια 
για την ανάκτηση της ιστορίας των λαών στην πε-
ριφέρεια της Ευρώπης που επιχειρείται να συνθλι-
βεί από τον κυνισμό ενός νέου οικονομικού Ράιχ.
Ο παππούς της οικογένειας στο έργο, σύμβολο 
αντίστασης στον οικονομικό «ρεαλισμό» που επι-
βάλει η νέα κατάσταση πραγμάτων, το διατυπώνει 
με ευκρίνεια:
«Αυτό το δένδρο είναι τουλάχιστον 2.000 ετών… 
Αυτό το δένδρο είναι η ζωή μου κι εσείς θέλετε να 
μου το πάρετε!»
Παρά την απαισιόδοξη πορεία του κύκλου της σύ-
γκρουσης που περιγράφεται στην ταινία, ανάμε-
σα στην ιστορία και τη μνήμη λαών με μακραίωνη 
πορεία και τον κυνισμό των οικονομικά επικυρί-
αρχων, ένας νέος ελπιδοφόρος κύκλος αναδύεται 
στο τέλος της ταινίας.

•  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου στη αυλή του Μορφωτι-
κού έγινε συζήτηση για τη λειτουργία του «Καλλι-
κράτη» στο Δήμο Ν. Σκουφά. 
Το θέμα της συζήτησης προκλήθηκε από τον προ-

βληματισμό για την ετερογενή ένωση χωριών και 
Δήμων στον Καλλικρατικό Δήμο Ν. Σκουφά.
Στη συζήτηση, συμμετείχαν πετανίτες δημοτικοί 
σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του 
Δήμου, καθώς και ο Δήμαρχος Στάθης Γιαννούλης.
Οι συμμετέχοντες εστίασαν το ενδιαφέρον τους σε 
δύο βασικά θέματα, όπως αυτά τέθηκαν από τον 
πρόεδρο της Αδελφότητας Γιώργο Κακαριάρη 
και τον συντονιστή της συζήτησης Κώστα Ζαχά-
ρο: Τις αλλαγές στη διοικητική δομή των δήμων με 
το σχέδιο «Καλλικράτης» και τα θέματα δημοκρα-
τίας που προέκυψαν από τη λειτουργία των νέων 
δημοτικών ενοτήτων.

Οι νέες αυτοδιοικητικές ενότητες
Το πρώτο ήταν το πλαίσιο εντός του οποίου υλο-
ποιήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση (Τ.Α.) με την ονομασία «Καποδίστριας» και 
«Καλλικράτης». Το τεχνοκρατικό περίβλημα της 
διοικητικής αλλαγής στην ΤΑ επιχείρησε να κρύ-
ψει τη βασική πρόθεση των αλλαγών που ήταν 
η συρρίκνωση του διοικητικού προσωπικού που 
εργάζεται στους Δήμους και η μείωση της χρημα-
τοδότησης που προοριζόταν για την Τ.Α. 
Συνέπεια αυτής της λογικής ήταν, όπως επιση-
μάνθηκε και από το Δήμαρχο Στάθη Γιαννούλη, η 
μεταφορά πλήθους αρμοδιοτήτων στους δήμους 
χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση. Το γεγονός 
αυτό οδήγησε το δήμους, ιδιαίτερα αυτούς που 
δεν μπορούν να αντλήσουν πόρους από τη φο-
ρολόγηση τουριστικών ή άλλων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, σε οικονομική ασφυξία και σε 
αδυναμία ανταπόκρισης στα λειτουργικά έξοδα, 
στη συντήρηση και βελτίωση υποδομών, καθώς 
και στην παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με το δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Φι-
λίππου, ο Καλλικράτης απέτυχε και ένα μεγάλο 
μέρος της αποτυχίας οφείλεται στην οικονομική 
τους ασφυξία. 
Επιπλέον, προβληματισμός διατυπώθηκε και για 
τα κριτήρια χρηματοδότησης έργων ως «επιλέξι-
μα». Ο δημοτικός σύμβουλος Μπάμπης Πεσλής 
έφερε σαν παράδειγμα το έργο της αποχέτευσης 
που είναι επιλέξιμο και χρηματοδοτείται από εθνι-
κούς και κοινοτικούς πόρους, ενώ η σύνδεση των 
αποχετευτικών αγωγών με τα σπίτια δεν θεωρεί-
ται «επιλέξιμο» έργο με αποτέλεσμα το σημαντικό 
κόστος της σύνδεσης να επιβαρύνει τα νοικοκυ-
ριά.  

Θέματα δημοκρατίας
Το επόμενο θέμα που απασχόλησε τη συζήτηση 
εστίασε στα προβλήματα λειτουργίας της δημο-
κρατίας που δημιούργησε η τεχνητή συνένωση 
των χωριών και δήμων στις νέες διοικητικές ενό-
τητες. 
Οι τεράστιες σε έκταση νέες διοικητικές ενότητες 
δημιούργησαν προβλήματα επικοινωνίας των δη-
μοτών στο εσωτερικό των δήμων, δυσκόλεψαν τη 
συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για τα θέματα 
της Τ.Α., με επίπτωση στην ποιότητα της δημο-
κρατίας σε τοπικό επίπεδο.
 Στο θέμα αυτό οι δημοτικοί σύμβουλοι Θεόδωρος 
Μουσαβερές και Δημήτρης Πεσλής τόνισαν την 
ανάγκη να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο θεσμοί 
όπως τα τοπικά συμβούλια και να ενεργοποιηθούν 
οι γενικές συνελεύσεις για την ενημέρωση των δη-
μοτών, αλλά και για την ουσιαστική συμμετοχή 
τους στην καταγραφή και ιεράρχηση των τοπικών 
αναγκών. 
Τέλος η συζήτηση ανέδειξε και ειδικότερα θέματα 
της περιοχής και του δήμου μας, όπως: 
•  Ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Μορ-

φωτικού Συλλόγου Γιώργος Μπίζας πρόβαλε 
την ανάγκη ενίσχυσης από τη δημοτική αρχή της 
πρωτογενούς πολιτιστικής δραστηριότητας που 
αναπτύσσουν οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι .

•  Ο Μπάμπης Μπίζας, πρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
«Η Αγία Θεοδώρα», που στεγάζεται στο Πέτα 
σε χώρο δίπλα από την είσοδο του φράγματος 
Πουρναρίου, μίλησε για το ειδικό σχολείο, για τη 
λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης, καθώς και την ανάγκη ανάπτυ-
ξης ενδιαφέροντος από την τοπική κοινωνία για 
τις δραστηριότητες του εν λόγω σχολείου.

•  Ο Βασίλης Αγγέλης τόνισε την ανάγκη απομά-
κρυνσης των πυλώνων υπερυψηλής τάσης από 
την περιοχή της λίμνης που μας αποστερούν 
από κάθε προοπτική χρήσης του όμορφου πα-
ραλίμνιου σχηματισμού. 

Τέλος, διατυπώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω εμ-
βάθυνση στα θέματα που απασχόλησαν την πρώ-
τη συνάντηση.
Οι παριστάμενοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους 
για ανανέωση του ραντεβού σε μια επόμενη συ-
νάντηση με την επιδίωξη ευρύτερης συμμετοχής 
δημοτών.

Καλοκαιρινές Συναντήσεις 2017
Οι δύο βραδιές του Αυγούστου που ήταν αφιερωμένες φετινές Καλοκαιρινές Συναντήσεις περιελάμβαναν προβολή ταινίας και συζήτηση για 
θέματα της αυτοδιοικητικής δομής του Δήμου Ν. Σκουφά.

Ειδικές 
τιμές 
για τα 
μέλη  
του 

Συλλόγου 
μας
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Ε Π Ι Τ Υ Χ Ο Ν Τ Ε Σ
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα 
θερμά του συγχαρητήρια σε όλα τα παι-
διά των Πετανιτών που πέτυχαν στις πα-

νελλαδικές εξετάσεις του 2017. Πολλά μπράβο 
στις οικογένειές τους που εν μέσω κρίσης στε-
ρήθηκαν τα πάντα για να τους δώσουν τα απα-
ραίτητα εφόδια. 
Η σύνταξη της λίστας των επιτυχόντων από το 
Πέτα βασιστήκαμε κύρια στις πληροφορίες που 
μας έδωσε η κα. Μαρίτσα Γούλα, που την ευχα-
ριστούμε για άλλη μια χρονιά. Η λίστα συμπλη-
ρώθηκε από την ενημέρωση που είχε το Δ.Σ. 
της Αδελφότητας.
Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι για να μά-
θουμε αν κάποιο γνωστό ή συγγενικό παιδί 
πέρασε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Δεν 
υπάρχει άλλος τρόπος να έχουμε γνώση για 
την επιτυχία των παιδιών! 
Όλα τα παιδιά θα τιμηθούν στην εκδήλωση 
του Απόδημου Πετανίτη στις 3 Δεκεμβρίου.
Παρακαλούμε θερμά, αν δεν έχουμε καταγρά-
ψει κάποιες επιτυχίες παιδιών να μας το δη-
λώσετε άμεσα για να τυπωθεί ο έπαινος και να 
ετοιμαστούν τα δώρα τους.
Οι τυχόν παραλήψεις είναι αποκλειστική ευθύ-
νη όσων δεν φρόντισαν να μας ενημερώσουν.

Οι επιτυχόντες με αλφαβητική σειρά
1. Αλεξίου Παυλίνα του Φιλίππου και της 

Καλλιόπης, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
2. Βάσιος Δημήτριος του Παναγιώτη, ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΠΘ)
3. Βέρδη Ελένη, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΑΓΡΟΤΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙ-
ΝΙΟ)

4. Βλάχος Ιωάννης του, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ)

5. Βλάχος Χρήστος του Γεωργίου και της Ελέ-
νης, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)

6. Γαλάνη Αθηνά - Κλεοπάτρα (Εγγονή Νίκου 
Μπάρτσα), ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ

7. Γούλας Πέτρος του Βασιλείου και της Όλ-
γας, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
8. Ζαχάρος Αριστείδης του Θεο-

δώρου και της Γεωργίας, ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ)

9. Ζαχάρος Γεώργιος του Θεο-
δώρου και της Γεωργίας, ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ)

10. Ζαχάρος Δημήτριος του Νικο-
λάου και της Λαμπρινής, ΤΕ-
ΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

11. Ζαχάρου - Οταπασίδου Χρυ-
σάνθη, ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ

12. Θεοχάρη Μαρία του Αθανασί-
ου και της Ευαγγελίας, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

13. Κακαριάρη Ειρήνη του Ευσταθίου και της 
Θεοδώρας, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ),

14. Καμαρούλας Λάμπρος, ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ

15. Καραδήμα Αρετή του Βησσαρίωνα και της 
Ευανθίας, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

16. Κατσάνου Λαμπρινή του Νικοδήμου και 
της Άννας, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΑΘΗΝΑ)

17. Κώστας Χρήστος του Γεωργίου, ΣΧΟΛΗ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣ

18. Ματάτση Λαμπρινή του Κωνσταντίνου και 
της Δήμητρας, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & 
ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

19. Μπίζας Απόστολος του Νικολάου και της 
Παρασκευής, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

20. Μπίζας Εμμανουήλ του Χαραλάμπους, 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ

21. Μπούνα Χριστίνα - Άννα του Νικολάου και 
της Σπυριδούλας, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

22. Μπούσια Ανδρονίκη, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΩ-
ΑΝΝΙΝΩΝ

23. Μπούσια Βασιλική, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)

24. Νικολάου Λάμπρος του Ευαγγέλου και της 
Χριστίνας, ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)

25. Νικολάου Νεκτάριος του Γεωργίου και της 
Δήμητρας, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ 
(ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

26. Οικονόμου Γεώργιος του Κωνσταντίνου και 
της Καλλιόπης, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

27. Παναγιωτοπούλου Αργυρώ του Γεωργίου, 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

28. Πεσλή Παρασκευή του Κων/νου, ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ

29. Ροβίνας Βασίλειος του Αθανασίου και της 
Γιούλιας, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

30. Ροβίνας Χριστόφορος του Ιωάννη και της 
Αποστολίας, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

31. Σερβετά Αντιγόνη του Γεωργίου και της 
Χριστίνας, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

32. Τσαλαπάτη Βασιλιάνα του Νικολάου και της 
Ελένης, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙ-
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΕΙ ΛΗΞΟΥΡΙ)

33. Φιλίππου Ευδοξία του Ιωάννη και της Βα-
σιλικής, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

«Κείμενα για το Πέτα»
Το βιβλίο διατίθεται από την 

Αδελφότητα

To βιβλίο του Ανδρέα Ρίζου
«To Διπλοκάγκελο στους Μελισσουργούς Άρτας,  

την αετοφωλιά των Τζουμέρκων»

Ο Άγγελος Παπασπύ-
ρου παραχώρησε 
ευγενικά τα δικαι-

ώματα διαχείρισης του βι-
βλίου του «Κείμενα για το 
Πέτα» στην Αδελφότητα.
Να υπενθυμίσουμε ότι το 
βιβλίο είναι συλλογή άρ-
θρων του Άγγελου στα 
Νέα του Πέτα. Τα κείμενα 
του βιβλίου προσφέρο-
νται για ενημέρωση, αναζήτηση πληροφο-
ριών, καθώς και στοχασμό πάνω στα πεπραγμένα 
του χωριού για μια μακρά περίοδο.
Η Αδελφότητα διαθέτει το βιβλίο έναντι της συμ-
βολικής τιμής των 5€.

Ο εκδότης Ανδρέας Ρίζος, γνωστός των Νέων του Πέτα αφού 
για δεκαετίες μας διευκόλυνε στην έκδοση της εφημερίδας 
μας, με το νέο βιβλίο του κατέγραψε το έθιμο του «Διπλο-

κάγκελου», χορού που χορεύεται το Δεκαπενταύγουστο στους 
Μελισσουργούς.
Οι Μελισσουργοί είναι το τελευταίο χωριό, δυτικά των Τζουμέρ-
κων, σε υψόμετρο 1000 μέτρων και το Δεκαπενταύγουστο πλή-
θος κόσμου συρρέει για το τριήμερο πανηγύρι.
Ανήμερα της Παναγιάς, ξετυλίγεται ο παραδοσιακός κυκλικός χο-
ρός, ο λεγόμενος Διπλοκάγκελο. Είναι χορός, που συνοδεύεται 
από τραγούδι, σε δύο κύκλους, έναν για τους άντρες και έναν για τις γυναίκες. 
Την ονομασία Διπλοκάγκελο την οφείλει ή στη λέξη κάγκελο, επειδή οι χορευτές είναι 
τοποθετημένοι και συνδεδεμένοι όπως τα κάγκελα ή στα στριφογυρίσματα που κάνουν 
οι χορευτές στο χορό.
Στο έθιμο αυτό αναφέρεται ο Μελισσουργιώτης Ανδρέας Ρίζος στις σελίδες του βιβλίου 
του, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Πέτρα» και συνοδεύεται από cd με ζωντανή ηχο-
γράφηση από το εν λόγω πανηγύρι.
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Σύνδεση Ιόνιας 
με Τζουμέρκα 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρει-
ας Ηπείρου αποφάσισε τη δημοπρά-
τηση οδικού έργου που θα συνδέει την 
Ιόνια Οδό στο ύψος του Τερόβου με την 
οδό Ιωαννίνων-Πλάκας. Ο νέος δρόμος 
θα έχει μήκος 9, 8 περίπου χιλιόμετρα 
και θα οδηγεί στα χωριά των δυτικών 
Τζουμέρκων σύντομα και με ασφάλεια. 

Καλοκαιρινή δραστηριότητα
Το Δ.Σ. του ΜΠΣΠ συνέχισε την πλούσια δράση του 
όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Μια δράση με εκδηλώ-
σεις, παρουσία των χορευτικών σε άλλες περιοχές 
που διαφημίζουν το Πέτα παντού. Κορυφαία εκδήλω-
ση η διοργάνωση του Α’ φεστιβάλ παραδοσιακών χο-
ρών, που διοργανώθηκε στην πλατεία του Πέτα. Μία 
εκδήλωση που μακάρι να γίνει θεσμός και να προσθέ-
σει ακόμη μια ημέρα πολιτισμού στον τόπο μας.
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν οι σύλλογοι των Ηπειρω-
τών Κορίνθου, ο σύλλογος της Σπολάιτα Αγρινίου και 
τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Συλλόγου. 
Το συγκρότημα Λαλητάδες έδωσε ξεχωριστή νότα 
σε μια κατάμεστη πλατεία από κόσμο. Επίσης, μετά 
από πρόσκληση που δέχτηκε ο σύλλογος, χορευτικά 
τμήματά του δώσανε το παρόν στις εορταστικές εκδη-
λώσεις που διοργανώθηκαν στα Θεοδωριανά και στη 
Σπολάιτα Αγρινίου. Ο Μορφωτικός Σύλλογος αποτελεί 
το πιο ζωντανό κομμάτι πολιτισμού στον τόπο μας και 
χρέος όλων των συγχωριανών είναι να βοηθήσουν το 
έργο του.

Από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις  
του Μορφωτικού Συλλόγου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΠΕΤΑ
Σχόλιο του Μπάμπη Τσάκαλου 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χω-
ριού το Σάββατο 26 Αυγούστου το 1ο χορευτικό αντά-
μωμα παραδοσιακών χορευτικών από το Μορφωτικό 
Σύλλογο Πέτα, του Μορφωτικού Συλλόγου Σπολαίτα 
Αγρινίου και του Συλλόγου Ηπειρωτών Κορίνθου.
Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο πρόεδρος του Μ.Σ. 
Πέτα Γιώργος Μπίζας και χαιρέτισαν ο εκπρόσωπος 
του Μ.Σ. Σπολαίτα Αγρινίου, καθώς και ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ηπειρωτών Κορίνθου χωριανός μας 
Βαγγέλης Ματάτσης. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος των χορευτι-
κών ομάδων ακολούθησε δημοτικό γλέντι με την δη-
μοτική κομπανία των Λαλητάδων. 
Αισθητή η απουσία του δημάρχου ο οποίος εξακολου-
θεί να απέχει από τις εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ούν η Αδελφότητα και ο Μ.Σ Πέτα. Εύλογες απορίες 
δημιουργεί σε όλους μας η στάση του δημάρχου. 
Δήμαρχε είναι θέμα αρχής να μην συμμετέχετε σε εκ-
δηλώσεις φορέων του Δήμου Ν. Σκουφά ή συμμετέχε-
τε σε εκδηλώσεις κατ επιλογήν σας; Μια ενημέρωση 
απ την μεριά σας είναι χρήσιμη.
Να αναφέρουμε την θετική ενέργεια των χωριανών 
μας να κρατήσουν τα μαγαζιά τους κλειστά συμβάλ-
λοντας στην επιτυχία της εκδήλωσης. Ευχή όλων μας 
του χρόνου ακόμα καλύτερα.

Ο καθημερινός περίπατος στην 
περιοχή του Άι Θανάση και τη 
λίμνη έχει μπει στην καθημερι-

νότητα αρκετών συγχωριανών μας. 
Εδώ θα προτείνουμε μια σύντομη και 
ευχάριστη διαδρομή.
Κατεβαίνουμε στη λίμνη (πάντα με τα 
πόδια!) από το δρόμο του Άι Θανά-
ση. Όταν φτάσουμε στην περιοχή της 
λίμνης ακολουθούμε τον παραλίμνιο 
δρόμο που οδηγεί στο φράγμα.
Ο δρόμος είναι εύκολος, ακόμη και για 
ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα 
εξοικειωμένοι με το περπάτημα.
Η διαδρομή είναι ιδιαίτερα ευχάριστη 
αφού από το ένα μέρος έχουμε τη λί-
μνη και το άλλο το λόγγο με τη πλούσια 
βλάστηση. Ο δρόμος/μονοπάτι οδηγεί 
στην περίφραξη του φράγματος, ακρι-
βώς δίπλα από το κυρίως φράγμα.
Στην επιστροφή, η μικρή ανηφόρα 
προς τον Άι Θανάση δεν πρέπει να μας 

τρομάζει, αφού μπορούμε να ορίζουμε 
τη ρυθμός ανάβασης ανάλογα με τις 
δυνατότητές μας. Να σημειώσουμε ότι 
κάποιοι συγχωριανοί μας κάνουν τη δι-
αδρομή τρέχοντας!
Η συνολική διάρκεια της προτεινόμε-
νης διαδρομής ξεκινώντας από τον Άι 
Θανάση δεν είναι πάνω από 1.15’.
Να το δοκιμάσετε!  

Αυτή τη θέα θα απολαύσετε στην 
παραλίμνια βόλτα σας! 

Μια όμορφη παραλίμνια βόλτα 

Νεοχωράκι: Πυρκαγιά 
απείλησε το χωριό

Η φωτιά σε Αμφιθέα-Νεοχωράκι 
όπως φαίνεται από την Ιονία Οδό. 
Κινδύνεψε η βυζαντινή εκκλησία. 
Στις αρχές Αυγούστου (4 Αυγούστου) 
μια τεράστια στήλη καπνού από το 
Νεοχωράκι ήταν ορατή από το Πέτα 
και ανά διαστήματα, ανάλογα με την 
κατεύθυνση και ένταση του αέρα, 
έκανε αποπνικτική την ατμόσφαιρα, 
ακόμη και στο χωριό μας. 
Οι υψηλές θερμοκρασίες βοήθησαν 
στη γρήγορη επέκταση της φωτιάς. 
Ευτυχώς δεν είχε ισχυρούς ανέμους 
και η ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς 
(στις 4 περίπου το μεσημέρι) έδωσαν 
τη δυνατότητα για άμεση και αποτελε-
σματική επέμβαση επίγειων και ενα-
έριων δυνάμεων της πυροσβεστικής. 

Τα Νέα του Μορφωτικού 
Συλλόγου

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 27, ΑΡΤΑ
26810 77600
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Αφιέρωμα: Ιστορικά καφενεία του χωριού
Επιμέλεια αφιερώματος: Κώστας Ζαχάρος

Το ούζο, το τσίπουρο, το τάβλι, ο καφές και οι ζωηρές 
κουβέντες, είναι εικόνες συνυφασμένες με το παρα-
δοσιακό καφενείο, που αρχίζουν να χάνονται. 
Είναι παρεξηγημένος ο χώρος του καφενείου. Ένας 
συντηρητικός καθωσπρεπισμός και ένας στρεβλός 
προοδευτισμός συχνά «φορτώνουν» το καφενείο με 
ένα σωρό κακά και έτσι γίνεται συνώνυμο της τεμπε-
λιάς και της αμφίβολης ηθικής.
Όμως, τα παραδοσιακά καφενεία χαρακτηρίστηκαν 
ως κύτταρα δημοκρατίας. Κι αυτό είναι δικαιολογημέ-
νο αφού ήταν ο κατ’ εξοχήν χώρος για ενημέρωση σε 
επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα, αλλά και χώ-
ρος ζύμωσης και έντονων πολιτικών αντιπαραθέσε-
ων, με τα ποδοσφαιρικά να έχουν την τιμητική τους! 
Ο Γιάννης Γκαβάγιας ξεδιπλώνει την ιστορία του 
κεντρικότερου καφενείου του χωριού: Το καφενείο 
«Το Κέντρον», τοποθετημένο στο κέντρο της πλατεί-
ας, ήταν για τριάντα περίπου χρόνια (από το 1946 
έως το 1976) σημείο αναφοράς. Η ιστορία του ήταν 
παράλληλη με την τριαντάχρονη ιστορία του χωριού: 
τη στενάχωρη περίοδο του εμφυλίου και τα επόμε-
να δύσκολα χρόνια, την αναστάτωση της τοπικής 
κοινωνίας στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας 
«Με τη λάμψη στα Μάτια» τη δεκαετία του 1960, την 
έκρηξη της νεολαίας τη δεκαετία του 1970, την αλ-
λαγή της διασκέδασης και του ύφους της μουσικής 
που εισέβαλε με τα δισκάκια στο ηλεκτρόφωνο του 
καφενείου.

Μήτσος Γκαβάγιας:  
Η ψυχή του καφενείου 

Το βακούφικο καφενείο (ιδιοκτησία της εκκλησίας 

Πέτα) ήταν ένα καλαίσθητο πέτρινο κτήριο με κερα-
μοσκεπή, λίγο υπερυψωμένο από το επίπεδο της 
πλατείας και βρισκόταν προς το νοτιοδυτικό μέρος 
της πλατείας, με προσανατολισμό παρόμοιο με αυ-
τόν που έχει σήμερα η ψησταριά «Σείριος». 
Για πρώτη φορά το δούλεψαν συνεταιρικά οι Μήτσος 
Γκαβάγιας, Κίτσος Λαγός και Χριστόφορος Φώτης 
το 1946 (μάλλον). Γρήγορα όμως αποχώρησαν οι 
Χριστόφορος Φώτης και Κίτσος Λαγός και έκτοτε το 
καφενείο συνδέθηκε με την οικογένεια του Μήτσου 
Γκαβάγια.
Είναι γνωστό ότι η προσωπικότητα του καφετζή εί-
ναι καταλυτική στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας 
ενός καφενείου. Η συμπεριφορά και το ύφος του 
είναι αυτά που ελκύουν μια συγκεκριμένη πελατεία 
και αποθαρρύνουν άλλους. Έτσι, με τον καιρό, δη-
μιουργείται μια συνεκτική συντροφιά θαμώνων, που 
γνωρίζει ο ένας τα χούγια, τις ιδιοτροπίες και τις ανο-
χές του άλλου, αναπτύσσοντας αναγνωρίσιμους κώ-
δικες επικοινωνίας. 
Ο ήπιος και ευγενικός χαρακτήρας του μπάρμπα 
Μήτσου άφησε το αποτύπωμά του στο εν λόγω κα-
φενείο.
Να μην ξεχνάμε, επίσης, την ταραγμένη από πολι-
τικές εντάσεις περίοδο του εμφυλίου και τα χρόνια 
που ακολούθησαν, που επηρέαζε σημαντικά τις 
συμπεριφορές των ανθρώπων, τις παρέες και τις 
προτιμήσεις τους σε στέκια, όπως τα καφενεία. «Το 
Κέντρον» από την λειτουργία του καταχωρήθηκε στα 
«δημοκρατικά» καφενεία του χωριού, λόγω των πε-
ποιθήσεων του ιδιοκτήτη του. 
Αυτή η ταραγμένη περίοδος σημαδεύτηκε από 
τα θλιβερά γεγονότα το βράδυ της Ανάστασης του 

1946, όταν όταν μια ομάδα εισέβαλλε στο καφενείο. 
Ένας συμπολίτης μας, ο Γιώργος Καραμπάς, ξεψύ-
χησε μαχαιρωμένος στα σκαλιά του καμπαναριού, 
λίγο πριν την Ανάσταση. Μια σφαίρα από κείνο το 
μακελειό έμεινε καρφωμένη πίσω από τον μπουφέ 
του καφενείου να θυμίζει την σκληρότητα της επο-
χής! 
 

Ιστορίες που ξεχειλίζουν …ούζο!  
Το βασικό ποτό ήταν το ούζο και δευτερεύοντος το 
κονιάκ, που τα προμήθευαν οι ποτοποιίες της Άρτας. 
Η μπύρα ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του 1950 σε 
μεγάλα ανοξείδωτα βαρελάκια και τη σερβίριζαν σε 
ποτήρι με χερούλι. 
Ο μεζές που συνόδευε τα ποτά ήταν στραγάλια και 
πασατέμπος. «Όμως το καφενείο μας», λέει ο Γιάν-
νης Γκαβάγιας, «σερβίριζε και ποιο εξεζητημένο για 
την εποχή μεζέ, όπως κεφαλοτύρι και σαλάμι».
«Μαραθωνοδρόμοι» στην κατανάλωση ποτού ήταν 
οι πετανίτες της εποχής. Ο Γιάννης ανακαλεί στη 
μνήμη του πρόσωπα και καταστάσεις ατέλειωτης 
ουζοποσίας: «Έχω ζήσει πρόσωπα και πράγματα 
που είναι απερίγραπτα! Έχω συναντήσει και έχω δει 
απίθανα πράγματα!».

Κατευθείαν από το …Σαν Ρέμο!
Μετά το 1952 που ηλεκτροδοτήθηκε το Πέτα, δόθη-
καν και άλλες δυνατότητες στη λειτουργεία των κα-
φενείων.
Για παράδειγμα, οι κανταδόροι της εποχής ενισχύο-
νται με το ραδιόφωνο που μετέδιδε, επίσης και πο-
δοσφαιρικούς αγώνες.
Ήταν το 1962 που το καφενείο του Γκαβάγια προμη-
θεύτηκε το πρώτο juke box του χωριού, ένα Robola 
60. Το ηλεκτρόφωνο άλλαξε και τη μορφή της δια-
σκέδασης.
«Είχαμε ποιοτικό τραγούδι», θα μας πει ο Γιάννης 
Γκαβάγιας. «Εκτός από τα σουξέ της εποχής, είχαμε 
πολλά ξένα τραγούδια, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 
1960. Τότε το καφενείο αρχίζει σταδιακά να περνάει 

σε εμάς, τα παιδιά της οικογένειας. Εγώ βρέθηκα στο 
καφενείο από τα δώδεκα, αμέσως μόλις αποφοίτησα 
από το Δημοτικό. Ο χώρος του καφενείου με βοήθη-
σε να μεγαλώσω πρόωρα και να αποκτήσω αυτοπε-
ποίθηση τόσο στη δουλειά του καφενείου, όσο και 
μετέπειτα στη ζωή μου.» 
«Η δική μας παρουσία στο καφενείο άλλαξε και την 
πελατεία του. Όλη σχεδόν η νεολαία του χωριού, ιδι-
αίτερα τα καλοκαίρια, συγκεντρωνόταν στο καφενείο. 
Εκτός από αναψυκτικά, έπιναν κατά προτίμηση βερ-
μούτ, που ήταν το ποτό της μόδας.» 
«Φοιτητές που σπούδαζαν στην Ιταλία φρόντιζαν να 
προμηθεύουν το ηλεκτρόφωνό μας με δισκάκια της 
μόδας. Στο ηλεκτρόφωνό μας θα έβρισκες τα μεγα-
λύτερα σουξέ της ιταλικής σκηνής, τις τελευταίες επι-
τυχίες του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αλλά και τραγού-

δια από τη γαλλική και αγγλόφωνη μουσική σκηνή, 
όπως του Ανταμό, Beatles, Rolling Stones, κ.ά.»
«Να θυμίσω ότι η άδεια για τη μουσική ήταν μέχρις 
τις 11 το βράδυ. Για τις γιορτές ζητούσαμε από την 
χωροφυλακή ειδική άδεια για παράταση της μουσι-
κής.»  

Η απογείωση!
«Θυμάμαι το Μάιο και Ιούνιο του 1966 που εγκατα-
στάθηκε το κινηματογραφικό συνεργείο στο χωριό 
μας για τα γυρίσματα της ταινίας ‘Με τη λάμψη στα 
μάτια’. Εκεί η αίγλη του καφενείου απογειώθηκε!» 
«Οι μεγαλύτεροι κινηματογραφικοί αστέρες της πε-
ριόδου, άλλοι καταξιωμένοι και άλλοι ανερχόμενοι, 
όπως ο Φούντας, η Παπανίκα, ο Φέρτης, η Καλο-

«Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, απ’ αυτά τα τρομακτικά 
που δεν τολμάς να ξεμυτίσεις από το αστραπόβρο-
ντο και ανεμόβροχο, ένας συγχωριανός μας, τύφλα 
στο μεθύσι, ξεκίνησε να πάει για το σπίτι του. Μόλις 
έφτασε στα σκαλιά του μνημείου δεν μπόρεσε να 
κρατηθεί όρθιος και κατέρρευσε. Ενώ το σώμα του 
απλωνόταν στο δρόμο, για καλή του τύχη το κεφάλι 

του ακούμπησε σ’ ένα σκαλοπάτι, πράγμα που τον 
γλύτωσε από βέβαιο πνιγμό. Τα φερτά υλικά της 
νεροποντής – μην ξεχνάμε ότι οι δρόμοι δεν ήταν 
ασφαλτοστρωμένοι- σχημάτισαν με το σώμα του ένα 
φράγμα που άλλαζε τη ροή του νερού.» 
«Όταν έκλεισα το μαγαζί και ανέβαινα για το σπίτι, 

είδα μπροστά μου έναν όγκο που έμοιαζε με μπάζα. 
Κοιτάζω και τι να δω! Ήταν ο μπάρμπα …, από τους 
γνωστούς και γραφικούς πότες του χωριού. ‘Σήκω 
μπάρμπα … να φύγουμε!’, του λέω. ‘Ποιος είσαι 
εσύ;’. ‘Ο Γιάννης ο Γκαβάγιας, είμαι’. ‘Α! Εσύ είσαι 
Γιαννάκη; Βάλε μας από ‘να’!» 

Καφενείο «Το Κέντρον»
Ο Γιάννης Γκαβάγιας μιλάει  

με τους Κ. Ζαχάρο και Άγγ. Παπασπύρου

«Βάλε μας από ‘να»!

Ο Γιάννης Γκαβάγιας μιλάει για το καφενείο 
«Το Κέντρον»
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Αφιέρωμα: Ιστορικά καφενεία του χωριού
γεροπούλου, ο Ανέστης Βλάχος, ο Θ. Έξαρχος, ο Λ. 
Διανέλος, ο εικονολήπτης Συράκος Δανάλης, ο σκη-
νοθέτης Πάνος Γλυκοφρύδης, ο Λεοντής που έγρα-
ψε τη μουσική, είχαν σα στέκι το καφενείο μας. Εκεί 
έπιναν τον καφέ τους, έτρωγαν, έκαναν τα γλέντια 
τους.» 
«Πλήθος από την Άρτα, αλλά και από τα Γιάννενα, 
την Πρέβεζα και το Αγρίνιο, ιδιαίτερα η νεολαία, ερ-
χόταν στο Πέτα για να δουν από κοντά τα λαμπερά 
ονόματα του κινηματογράφου, αλλά και πως γυρίζε-
ται μια ταινία. Μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους 
μας!» 
«Για της ανάγκες της ταινίας πλήθος συγχωριανών 
χρησιμοποιήθηκαν σαν κομπάρσοι. Θυμάμαι, δεκα-
πέντε περίπου χρονών ήμουν τότε, μου ζήτησαν να 
ξαπλώσω στην καρότσα ενός «Γερμανικού» οχήμα-
τος και να παριστάνω το νεκρό Γερμανό και ήμουν 
σκεπασμένος με τη γερμανική σημαία» 
«Στα διαλείμματα των γυρισμάτων άλλαζα ρόλο και 
έβαζα την ποδιά του καφετζή!»
«Οι μαθητές και η νεολαία που ανέβαιναν από την 
Άρτα, κοίταζαν περίεργα και με δέος τους ηθοποιούς 
και τα γυρίσματα.»   
Αξέχαστο θα μείνει στη μνήμη του συνομιλητή μας 
το γλέντι που οργανώθηκε από το κινηματογραφικό 
συνεργείο πριν την έναρξη των γυρισμάτων. Ένα 
γλέντι τρικούβερτο με κλαρίνα και άφθονα ψητά για 
τους εκατοντάδες θαμώνες της πλατείας. Χαραγμένο 
έμεινε στην παιδική του μνήμη ο τσάμικος που χόρε-
ψε το Φέρτης. Με έκδηλο θαυμασμό μας λέει: «Δεν 
έχω ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο λεβέντικο χορό!»  

Τις Κυριακές
Τις Κυριακές, κύρια τους θερμούς μήνες, άλλαζε η 
παραδοσιακή πελατεία του καφενείου. Οικογένειες 
γέμιζαν τα τραπεζάκια της πλατείας που παράγ-
γελναν γλυκά ή αναψυκτικά. Διαθέταμε πλήθος χει-
ροποίητα γλυκά όπως, γλυκό καρπούζι, σταφύλι, 
κεράσι, νεραντζόφλουδα και νεραντζάκι, λουκούμι, 
βανίλια (υποβρύχιο) κ.ά.   

Πανηγύρια, θέατρο και σινεμά
«Του Αγίου Γεωργίου, 23 Απρίλη, γινόταν το πανη-
γύρι του χωριού.» 
«Από το καφενείο μας έχουν περάσει όλα τα μεγάλα 
ονόματα της εποχής εκείνης. Θυμάμαι τους Σουκά-
δες (οικογένεια Σούκα), το Γιώργο Κόρο (βιολί), τους 
Χαλκιάδες, που μάλιστα τους φιλοξενήσαμε να κοι-
μηθούν στο σπίτι μας.»
«Βέβαια, ο καιρός δεν μας διευκόλυνε πάντα και 
όταν έβρεχε μπαίναμε μέσα στο μαγαζί. Τότε, μπαί-
ναμε μέσα και οικονομικά!» 

«Οργανωνόταν, επίσης και βραδιές λαϊκού τραγου-
διού με μεγάλα ονόματα, όπως ο Πρόδρομος Τσα-
ουσάκης.»
«Τους θερινούς μήνες ο εξωτερικός χώρος δινόταν 
για θεατρικές παραστάσεις σε περιοδεύοντες θιά-
σους. Κλεινόταν με πανιά ένα μέρος της πλατείας 
και συχνά οι θίασοι χρησιμοποιούσαν την είσοδο του 
καφενείου για να στήσουν τη σκηνή και τον εσωτερι-
κό χώρο για παρασκήνια. Χρησιμοποιούσαν τα κα-
θίσματα του καφενείου για τους θεατές και εμείς ως 
αντάλλαγμα παίρναμε μια μορφή ενοικίου».
«Θυμάμαι, ήμουν πέντε χρονών περίπου, όταν σε 
ένα θεατρικό έργο με ανέβασαν στη σκηνή και ο ‘ρό-
λος’ μου ήταν να πω τη φράση: ‘Μην πειράζετε τη 
μαμά μου!’».
«Διδόταν, επίσης και παραστάσεις καραγκιόζη και 
θερινές κινηματογραφικές προβολές.»
«Εκτός από τους περιοδεύοντες θιάσους, μην ξεχά-
σω να πω ότι, το πλατύσκαλο της εισόδου χρησιμο-
ποιούνταν και από τους υποψήφιους βουλευτές για 
να εκφωνήσουν τους λόγους τους!».
  

Τα πάρτι
«Όπως σας είπα, το ηλεκτρόφωνο και τα πικ απ 
άλλαξαν τον τρόπο διασκέδασης. Ήταν και ο αντί-
κτυπος από τον τρόπο διασκέδασης της νεολαίας 
σε άλλα μέρη. Έτσι, προς τα τέλη της δεκαετίας του 
1960 αρχίσαμε να οργανώνουμε στο καφενείο νεα-
νικά πάρτι, ιδιαίτερα τα Χριστουγέννων, τις Απόκριες 
και το Πάσχα. Στα πάρτι ακουγόταν κύρια ξένη χο-
ρευτική μουσική, με μπλουζ και ροκ τραγούδια της 
εποχής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τί γινόταν! Το 
καφενείο σ’ αυτά τα πάρτι θεωρούνταν «ρεζερβέ» 
και η πίεση από το πλήθος της νεολαίας για συμ-
μετοχή ήταν τέτοια, που ήταν αδύνατον να τους ικα-
νοποιήσουμε. Σ’ αυτά τα πάρτι ήταν κυριολεκτικά ο 
ένας πάνω στον άλλο!»  
Το καφενείο του Γκαβάγια γκρεμίστηκε το 1976 για 
να γίνει διαπλάτυνση της πλατείας. 

Σημειώσεις: 
1.  Καθένα από τα καφενεία του χωριού είχε/έχει τη 

δική του «προσωπικότητα» και οι εμπειρίες των 
ιδιοκτητών και των θαμώνων είναι μοναδικές. Τα 
Νέα του Πέτα είναι στη διάθεσή σας για να μεταφέ-
ρουμε τις εμπειρίες σας.

2.  Σε παλαιότερο φύλλο της εφημερίδας ο Άγγελος 
Παπασπύρου είχε καταγράψει όλα τα καφενεία του 
χωριού. Το κείμενο αυτό βρίσκεται επίσης και στη 
συλλογή κειμένων του Ά. Παπασπύρου με τίτλο 
«Κείμενα για το Πέτα», σελ. 208-210.  

Η κοινωνία  
του ρακιού

Του Γιώργου Χ. Παπασωτηρίου (*) 

…Στο καφενείο αίρονται οι ταξικές διαφορές 
μέσα από τις εξισωτικές πρακτικές του «κε-
ράσματος» της παρέας, του ιδιότυπου αυτού 
«πότλατς» (πρακτικές ανταλλαγής), και της 
συναισθηματικής φιλίας που αναπτύσσεται. 
Εδώ οι διαφορές των ανδρών –αυτοί πηγαί-
νουν κυρίως στο καφενείο- οργανώνονται 
στη βάση του κεφιού και του φιλότιμου (και 
όχι οικονομικά, ή ταξικά) […]
Μέσα από την τελετουργία του δώρου και 
αντιδώρου, μέσω της ανταλλαγής ποτών, 
αναπτύσσεται μία ανώτερου τύπου αμοιβαιό-
τητα (η ρακοποσία της παρέας) όπου γίνεται 
η όσμωση και ο μετασχηματισμός των κοινω-
νικο-οικονομικών και άλλων διαφορών σε μία 
κοινότητα φιλίας. 
Αυτός ο εξισωτικός συμποσιασμός του καφε-
νείου θα αντιτεθεί στις δυνάμεις της αγοράς, 
του χρήματος και του κράτους, αναδεικνύο-
ντας συγχρόνως το πολιτικό υποκείμενο που 
αποκλήθηκε «λαός». Με άλλα λόγια, οι πλη-
βείοι-άντρες ασκούν κριτική, αντιστέκονται ή 
αποφεύγουν τόσο τις αφομοιωτικές ιδιότητες 
του νοικοκυριού όσο και τη διείσδυση του 
κράτους. 
Το καφενείο θα είναι ένας ριζοσπαστικός 
αντιστικτικός θεσμός σε σχέση με το σπίτι, 
την εκκλησία και την πολιτική συντήρηση. Το 
γλέντι θα προηγείται αξιολογικά της εργασί-
ας (δουλειά από το δουλεία). Η ρακοποσία 
και η τελετουργική κατανάλωση στο πλαίσιο 
δώρου-αντίδωρου θα προηγείται της αποτα-
μίευσης. 
[…] Εδώ κυριαρχούν οι αξίες του δώρου (κέ-
ρασμα αλλά και φιλοξενία), που συνοψίζονται 
στην έννοια του «φιλότιμου». Δεν είναι τυχαίο 
πως ο συμποσιασμός της ανδροπαρέας είναι 
ανοιχτός τόσο στους ντόπιους όσο και στους 
ξένους. 

(*) Ο συγγραφέας Γιώργος Χ. Παπασωτη-
ρίου κατάγεται από τους Κωστακιούς και τα 
αποσπάσματα είναι από το βιβλίου του: Το 
ματωμένο θέρος του 1882, εκδόσεις ΗΠΕ-
ΠΟΤΕ. Να σημειώσουμε ότι παρουσίαση του 
βιβλίου έγινε στις «Καλοκαιρινές συναντήσεις 
στο Πέτα».
Ολόκληρο το κείμενο που αναφέρεται στην 
«Κοινωνία του ρακιού» βρίσκεται και στην 
ιστοσελίδα Artinews.

Οι επίσημοι μπροστά στο καφενείο  
του Γκαβάγια στη δεκαετία του ‘60.

Άποψη του καφενείου του Γκαβάγια  
στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας  

«Με τη Λάμψη στα Μάτια»
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Από το Δήμο Ν. Σκουφά και δύο δημοτικές παρατάξεις λάβαμε και 
δημοσιεύουμε τα επόμενα κείμενα: 
Το πρώτο, που υπογράφεται από το Δήμαρχο Ευστάθιο Γιαν-

νούλη, είναι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το Περιφερεια-
κό Αναπτυξιακό Συνέδριο των Ιωαννίνων. Το δεύτερο προέρχεται από 
τη δημοτική παράταξη «Παρέμβαση Πολιτών» και υπογράφεται από 
τον δημοτικό σύμβουλο Μπάμπη (Χαράλαμπο) Πεσλή, ενώ το τρίτο 
ανήκει στη δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» και υπογράφε-
ται από το δημοτικό σύμβουλο Κώστα Κικιώνη.
Παράκληση: Η 12-σέλιδη τριμηνιαία εφημερίδα μας προτρέπει τους 
αναγνώστες, τις συλλογικότητες και παρατάξεις του Δήμου να στέλ-
νουν κείμενά τους. Όμως, δεν έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει εκτε-
νή κείμενα. Πιστεύουμε ότι κείμενα έκτασης 450-500 λέξεων μπορούν 
να αποτυπώνουν με επάρκεια τις απόψεις των συγγραφέων. Σε τελι-
κή ανάλυση, ας υπάρχει πιο συχνή αρθρογραφία.
  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δήμου Ν. Σκουφά
(Η ένδειξη […] δηλώνει την παρέμβαση της εφημερίδας. Ολόκληρο το 
δελτίο τύπου βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.nskoufas.gr)
Ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017 στα Ιωάννινα, παρουσία 
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, έγιναν οι εξής προτάσεις που 
αφορούν έργα του Δήμου μας αλλά και γενικότερα του Νομού και της 
Ηπείρου.
Α. O Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τις εξής ολοκληρωμένες μελέτες 
και εκκρεμεί η ένταξή τους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης:
1.  «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μαρκινιάδας της ΔΕ Πέτα 

του Δήμου Ν. Σκουφά» προϋπολογισμού 3.700.000,00€. […]
2.  «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στους δρόμους των οικισμών Νεο-

χωρίου, Παχυκαλάμου, Ακροποταμιάς και Αγίας Παρασκευής του 
Δήμου Νικ. Σκουφά» προϋπολογισμού 2.152.500,00 €. […]

3.  «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Αγ. Ταξιάρχη – Νεοχωρακίου 
– Αμφιθέας – Μεγάρχης Δήμου Νικολάου Σκουφά» προϋπολογι-
σμού 7.570.000,00 €. […]

4.  ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ-
ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟ-
ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προϋπολογισμού 
12.150.000,00 €. […]

5.  «Βελτίωση και αντιπλημμυρική προστασία αγροτικής οδοποιίας 
Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής» προϋπολογισμού 2.200.000,00 με ΦΠΑ.

6.  «Αλιευτικό καταφύγιο Κόπραινας» προϋπολογισμού 2.740.000,00 
€ με ΦΠΑ.

7.  «Σύνδεση Τ.Κ. Κομποτίου με τον κόμβο της Ιόνιας Οδού» προϋ-
πολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ

8.  «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι (κόμβος Γυμνασίου και 
κόμβος Δημαρχείου)» προϋπολογισμού 515.000,00€. […]

9.  «Σύνδεση οικισμού Κομποτίου με Προφήτη Ηλία» προϋπολογι-
σμού 700.000,00€. […]

10.  «Ανάπλαση πλατείας Συκεών» προϋπολογισμού 163.000,00€
11.  Ανάπλαση πλατείας Μεγάρχης προϋπολογισμού 203.000,00€
12.  Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 

570.000,00€
13.  «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Νεοχωρίου» προϋπολογι-

σμού 860.000,00€
14.  «Αποκατάσταση συνοριακού σταθμού Κούλιας Κομποτίου 

και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» προϋπολογισμού 
330.000,00€.

15.  «Σύνδεση οικισμού Αγίου Νικολάου με Δήμο και μονάδα επεξερ-
γασίας λυμάτων» προϋπολογισμού 4.200.000,00 με ΦΠΑ.

16.  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεοχωρίου» προϋπολογι-
σμού 476.000,00 με ΦΠΑ.

17.  «Συγκοινωνιακά έργα αγροτικής ανάπτυξης και βελτίωσης υπο-
δομών ΔΚ Πέτα» προϋπολογισμού 280.000,00 με ΦΠΑ.

18.  «Αντικατάσταση οδοστρωμάτων στους δρόμους των οικισμών 
Κομποτίου και Σελλάδων» προϋπολογισμού 2.132.000,00€ με 
ΦΠΑ.

19.  «Ασφαλτόστρωση παράδρομου οδού ΙΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 
700.000,00 με ΦΠΑ

20.  «Οδοποιία στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά» 
προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ

21.  «Αγροτική οδοποιία στην περιοχή Μάη Θανάση Πέτα του Δήμου 
Ν. Σκουφά» προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ

22.  «Κατασκευή μονοπατιών στην Κορακοφωλιά Πέτα Δήμου Ν. 
Σκουφά» προϋπολογισμού 260.000,00€ με ΦΠΑ

23.  «Κατασκευή χοροθεάτρου στο Νταμάρι ΔΕ Πέτα Δήμου Νικολάου 
Σκουφά» προϋπολογισμού 4.000.000,00€. […]

24.  «Κατασκευή φράγματος Κομποτίου» προϋπολογισμού 
61.300.000 € χωρίς ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ.

Β. ΣΤΟ Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 έχουμε καταθέσει τις εξής προ-
τάσεις προς αξιολόγηση και ένταξη:
1.  «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥ-

ΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ», προϋπολογισμού 
1.497.131,36€. 

Γ. Έπειτα από τις πλημμύρες που έγιναν το 2015 και έπληξαν το Δήμο 
μας, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης αλλά εκκρε-
μούν ακόμη αρκετές […]
[…] Να αξιοποιηθεί η Τεχνική λίμνη Πουρναρίου με κατασκευή περι-
μετρικού δρόμου.
Να αξιοποιηθεί ο Αμβρακικός Κόλπος και το λιμάνι της Κόπραινας.
Να ολοκληρωθεί η μελέτη κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου στο 
Πλατανάκι Νεοχωρίου και να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του.
 Να γίνει οριοθέτηση της κοίτης του Αράχθου αλλά και όλων των χει-
μάρρων που διασχίζουν το Δήμο μας αλλά και την Ιόνια οδό και να 
κατασκευασθούν αντιπλημμυρικά έργα.
Να μελετηθεί και να κατασκευαστεί κεντρικός δρόμος που θα ενώνει 
όλα τα χωριά του κάμπου της Άρτας με τον κόμβο Κομποτίου για να 
γίνεται πιο εύκολη η μετακίνηση των αγροτικών προϊόντων.
Να μελετηθεί η ύδρευση του Νομού από τη λίμνη Πουρναρίου. 
Να ολοκληρωθεί η κατασκευή του β΄ κυττάρου στο ΧΥΤΑ Βλαχέρνας 
και να χρηματοδοτηθεί η Ολοκληρωμένη διαχείριση. (Περιφερειακός 
Σχεδιασμός)
 Να ολοκληρωθούν και να επεκταθούν τα αρδευτικά έργα Πέτα-Κο-
μπότι, να ασφαλτοστρωθούν οι παράδρομοι της Ιόνιας από Άγιο Δη-
μήτριο Πέτα μέχρι Κομπότι.
Να ολοκληρωθούν τα εγγειοβελτιωτικά της πεδιάδας της Άρτας.

 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»:  
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι θέσεις μας όπου διατυπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο
Στην συζήτηση περί καθορισμού δημοτικών τελών οικονομικού έτους 
2018, παρ’ ότι προτάθηκε να μην υπάρξει καμία μεταβολή των συ-
ντελεστών, καταψηφίσαμε ως παράταξη την εισήγηση της δημοτικής 
αρχής. 
Θυμίζω πως για το 2015 η αύξηση των τελών ηλεκτροφωτισμού και 
καθαριότητας ανήλθε εν μέσω οικονομικής κρίσης σε 33% ενώ στο 
τιμολόγιο ύδρευσης υπήρξαν αυξήσεις για όλα τα δημοτικά διαμερί-
σματα με εξαίρεση το δημοτικό διαμέρισμα του Πέτα. 
Ο Δήμος αλληλέγγυος στην κοινωνία
Υποστηρίξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πως στις δύσκολες μέρες που 
ζούμε είναι ανάγκη ο Δήμος μας να σταθεί αλληλέγγυος στην κοινωνία 
και να δώσει μια ανάσα στους δημότες απ’ την κυβερνητική φορολη-
στεία και τις αφόρητες πιέσεις του τραπεζικού συστήματος. Κρίνουμε 
πως οι δαπάνες ισοσκελίζονται επαρκώς με τα έσοδα σε βαθμό που 
θα επέτρεπε μερική ή και πλήρη απαλλαγή των τελών ηλεκτροφωτι-
σμού και καθαριότητας για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, δηλαδή 
μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, 
μακροχρόνια άνεργους και γενικότερα για όσους έχουν σοβαρό πρό-
βλημα επιβίωσης.
Στη συζήτηση για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος 2018, κα-
ταψηφίσαμε, επίσης, την εισήγηση .Το χαρακτηρίσαμε ως ένα πρό-
γραμμα διαχείρισης της φτώχειας μας, αφού για όλο το δήμο τα νέα 
έργα φτάνουν οριακά τις 250.000 ευρώ, ενώ για τα συνεχιζόμενα έργα 
η πηγή χρηματοδότησης είναι βασικά το ΕΣΠΑ και δανεισμός απ’ το 
ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. 
Στα χρόνια των μνημονίων που η κρατική χρηματοδότηση προς τους 
δήμους μειώθηκε ως και 80%, η υλοποίηση των έργων δεν χρημα-
τοδοτείται απλά απ’ την Ε.Ε. αλλά καθορίζεται αυστηρά και η επιλε-
ξιμότητά τους, καταργώντας στην πράξη την οικονομική αυτοτέλεια 
της αυτοδιοίκησης και καθιστώντας τη χώρα εξαρτημένη από κέντρα 
αποφάσεων εκτός των συνόρων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της «δυσκαμψίας» των προγραμμάτων 
αυτών είναι η μη επιλεξιμότητα της δαπάνης (άγνωστο για πιο λόγο) 
των συνδέσεων ακινήτων με το υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης 
που ανάγκασε το δήμο να χρηματοδοτήσει το έργο με δανεισμό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένονται σύντομα να είναι 
σαν συνέχεια των αντιδραστικών αναπροσαρμογών στη δημόσια δι-
οίκηση και έχει τη βοήθεια των αστικών κομμάτων ( Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ. 
κλπ.) παρόλη την κάλπικη αντιπαράθεση μεταξύ τους για αντιπολι-
τευτικούς λόγους. Είναι μια πορεία αναδιαρθρώσεων με στόχο την 
διευκόλυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου 
για τη διασφάλιση της κερδοφορίας του. 
Ο νέος κύκλος αναδιαρθρώσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 
απαιτούμενος του 3ου μνημονίου που προβλέπει μεταξύ άλλων: 
Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Νέες αρμοδιότητες στην Τ.Δ. 
χωρίς χρηματοδότηση. Την ιδιωτικοποίηση και ανταπόδοση σε σειρά 
τομείς.
Δυναμώνει την φοροεισπρακτική λειτουργία της Τ.Δ. με προκάλυμμα 
την οικονομική αυτοτέλεια και μεταφορά νέων φορολογικών βαρών 
στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών.
Με το νέο μεσοπρόθεσμο που προετοιμάζεται, απογειώνονται οι 
στόχοι για την άνοδο των «ιδίων εσόδων», καθώς και οι στόχοι για 
τη συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών στα λεγόμενα πλεονάσμα-
τα. Καθηλώνεται η χρηματοδότηση στα σημερινά επίπεδα. Δίνεται η 
δυνατότητα στο κεφάλαιο για τη ληστρική εκμετάλλευση της όποιας 
ακίνητης περιουσίας υπάρχει σε γη, δάση, παραλίες κλπ.

Οι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν για το σύστημα της «απλής ανα-
λογικής», το οποίο τη Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ βολεύει, την κυβέρνηση και τη 
Ν.Δ., αφού κρύβει και συσκοτίζει τα κύρια ζητήματα των αντιδραστι-
κών αναδιαρθρώσεων στα οποία ταυτίζονται. Το νέο θεσμικό πλαίσιο 
λύνει με το νέο σύστημα διοίκησης που καθιερώνει τη λεγόμενη ακυ-
βερνησία. Το νέο σύστημα που καθιερώνει Δήμαρχος/Περιφερειάρ-
χης- Εκτελεστική επιτροπή, Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο. 
Το όργανο της εκτελεστικής επιτροπής (Αντιδήμαρχοι – αντιπεριφε-
ρειάρχες) αναβαθμίζεται και είναι αυτό που θα αποτυπώνει διοικητικά 
την πολιτική συναίνεση σε επίπεδο Π.Σ. / Δ.Σ. Μια τέτοια πολιτική 
πρακτική συναντιέται διευρυμένα σε χώρες της Ε.Ε.
Μια σημαντική εξέλιξη εφαρμογής αφορά όλο το θεσμικό πλαίσιο 
που αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο. Έχει 
ήδη υπογραφεί από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Ηπείρου η 
σύμβαση με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή μονάδας διαχεί-
ρισης απορριμμάτων που θα γίνει με την σύμπραξη Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα στην Δωδώνη. Όλη η πολιτική της κυβέρνησης για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων είναι ίδια με αυτή των προηγούμενων 
κυβερνήσεων και στη συνολικότερη πολιτική της Ε.Ε. καλούνται πάλι 
τα λαϊκά στρώματα να πληρώσουν και αυτό το έργο, αφού η εταιρεία 
συμμετέχει με ελάχιστο ποσοστό και θα το εκμεταλλεύεται τουλάχι-
στον για 27 χρόνια. Οι πανηγυρισμοί και οι διάφορες «περιβαλλοντι-
κές» και «φιλολαϊκές» διακηρύξεις της κυβέρνησης, Περιφέρειας και 
δημοτικών αρχών δεν μπορούν και δεν πρέπει να κρύψουν την πικρή 
αλήθεια για τις λαϊκές οικογένειες.

Μύθοι και πραγματικότητες
α)  Το αυξημένο κόστος της κατασκευής και της λειτουργίας της μο-

νάδας φορτώνεται στις πλάτες του λαού. Με τις πολιτικές όπως 
‘’πληρώνω όσο πετάω’’, ‘’ο ρυπαίνων πληρώνει’’ με ανταποδο-
τικά τέλη ταφής και περιβαλλοντικούς φόρους, που στηρίζουν οι 
δημοτικές αρχές, εξασφαλίζουν σίγουρα κέρδη για τους επιχειρη-
ματίες. 

β)  Πρόκειται για κοροϊδία ότι διασφαλίζεται ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση απορριμμάτων. Ο επιχειρηματίας θα πληρώνεται με τον τόνο 
των σκουπιδιών που φτάνουν στη μονάδα για τη μεγιστοποίηση 
των κερδών. Επίσης προβλέπεται να παράγεται βιοαέριο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα πωλείται από την εται-
ρεία ακριβότερα στην κατανάλωση. Πάλι οι λαϊκές οικογένειες θα 
πληρώσουν το τίμημα μέσα από τους φόρους για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

γ)  Με την πολιτική της ιδιωτικοποίησης υπάρχει κίνδυνος απόλυσης 
εργαζομένων και τελικά κερδισμένοι θα είναι μόνο οι επιχειρηματί-
ες. Είναι πασιφανές ότι η πολιτική καπιταλιστικής ανάπτυξης, που 
επαγγέλλονται κυβέρνηση και Ε.Ε. τίποτε καλό δεν προμηνύει για 
τους εργαζόμενους αγρότες και τα λαϊκά στρώματα.

Η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Νικολάου Σκουφά καλεί τον λαό του 
Δήμου μας να δείξει με κάθε τρόπο την αντίθεση τους στην εμπο-
ρευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, την αντίθεσή του 
στην μετατόπιση των βαρών στις πλάτες του μέσα από ανταποδοτικά 
τέλη, την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση στις ΣΔΙΤ και τις συμβά-
σεις παραχώρησης στους ιδιώτες των υπηρεσιών.
Παλεύει για την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Η Λ.Σ. παλεύει και απαιτεί για ένα Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων με αξιοποίηση της επιστήμης προς όφελος των λαϊκών 
στρωμάτων άμεσα:
–  Να ενισχυθούν οι Δήμοι με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό και 

το ανθρώπινο δυναμικό για την αποκομιδή των αποβλήτων, την 
αποθήκευση και μεταφορά του.

–  Να γίνει πλατιά ενημέρωση του λαού του Δήμου μας για να γνω-
ρίζει τα βάρη που θα επωμισθεί και να τα αντιπαλέψει μαζικά.

Ένα επίκαιρο θέμα αλλά διαχρονικό.
Η πολιτική ξεκληρίσματος των μικρομεσαίων αγροτών από την κυ-
βέρνηση, τα αστικά κόμματα που ακολουθούν την καταστροφική 
πολιτική της Ε.Ε φαίνεται και με την παρατεταγμένη ανομβρία στο 
Δήμο μας, που κινδυνεύει να καταστραφεί η αγροτική παραγωγή και 
ειδικότερα της ελιάς.
 Τώρα φαίνεται η παντελής έλλειψη έργων υποδομής για την άρδευση 
της περιοχής μας. Το έργο της άρδευσης του κάμπου Πέτα – Κομπο-
τίου καρκινοβατεί εδώ και σαράντα χρόνια ή αποτελεί και αυτό πα-
ρανοϊκό έργο όπως η εκτροπή του Αχελώου από τους κυβερνόντες;
 Αλήθεια τι έγινε το φράγμα στο Κομπότι που θα έλυνε το πρόβλημα 
των ημιορεινών περιοχών του Δήμου μας; Ή δεν έχουμε λεφτά όπως 
λένε οι κυβερνόντες κάθε τόσο. Τότε που βρίσκουν για το ΝΑΤΟ, για 
τους εξοπλισμούς για τους ομίλους τους επιχειρηματικούς; Ή να αφή-
σουμε την τύχη της παραγωγής μας στα χέρια της Παναγίας;
 Είναι αδήριτη ανάγκη οι λαϊκοί φορείς του Δήμου μας να αναλάβουν 
μαζικές πρωτοβουλίες για να γίνει ένα μέτωπο διεκδίκησης απέναντι 
στην κυβέρνηση και στην περιφέρειά μας. Να ολοκληρωθεί το έργο 
άρδευσης Πέτα-Κομποτίου και το φράγμα στο Κομπότι άμεσα.
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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

ΑΘΛΉΤΊΚΑ ΝΕΑ

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Α’ κατη-
γορίας Άρτας στο ποδόσφαιρο και η 
ιστορική ομάδα μας θα δώσει και πάλι 

το παρόν. Οι στόχοι φέτος υψηλοί. Διοίκηση, 
ποδοσφαιριστές και προπονητές είναι σα μια 
μεγάλη οικογένεια. Το Δ.Σ. του συλλόγου θα 
σταθεί και φέτος δίπλα στη μεγάλη αυτή προ-
σπάθεια βοηθώντας με όποιο τρόπο μπορεί.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017-18
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΟΦ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ = 2-0

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:  
ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ – ΑΟΦ = 1-0

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:  
ΑΟΦ – ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ = 3-0

ΚΥΠΕΛΛΟ
Α’ ΓΥΡΟΣ: ΦΛΩΡΙΑΔΑ – ΑΟΦ = 0-0  
(2-4 στα πέναλτι)
Β’ ΓΥΡΟΣ:
ΦΙΛΟΘΕΗ – ΑΟΦ = 1-2
Η ομάδα μας κάνει μια καταπληκτική πορεία 
στο κύπελλο της διοργάνωσης. Έφτασε στα 

ημιτελικά και περιμένει την κλήρωση σε διπλό 
αγώνα με τις ευχές όλων μας να πάει στον τε-
λικό μετά από πολλά πολλά χρόνια.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου άρχισε η νό-
μιμη περίοδος για το κυνήγι του αγρι-
ογούρουνου. 

Και ενώ οι ενδείξεις ήταν θετικές λόγω της 
μεγάλης αύξησης του πληθυσμού των αγρι-
ογούρουνων, στην έναρξη της περιόδου δεν 
καταγράφονται και μεγάλες επιτυχίες. Το 
γεγονός αυτό αποδίδεται στη ξηρασία που 
δεν διευκολύνει τα εκπαιδευμένα σκυλιά να 
«πιάσουν» ντορό. 
Να σημειώσουμε ότι αυτή τη φορά οι κυνηγοί 
αγριογούρουνου φαίνεται να βρήκαν έναν 

απρόσμενο σύμμαχο: τον οικολόγο Αναπλη-
ρωτή Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, ο οποίος 
επεσήμανε τα προβλήματα που δημιούργη-
σε ο λανθασμένος εμπλουτισμός της ελληνι-
κής πανίδας με υβριδικά είδη αγριογούρου-
νων. Μάλιστα, ο υπουργός προτείνει να γίνει 
γονιδιακή μελέτη προκειμένου να διαπιστω-
θεί αν πράγματι οι νέοι πληθυσμοί γουρου-
νιών είναι ξένοι προς την ελληνική φύση και 
αν συμβαίνει αυτό, να συγκροτηθούν από 
τα Δασαρχεία εξειδικευμένα συνεργεία για 
να εξοντώσουν τα είδη που έχουν εισβάλλει 
στην ελληνική πανίδα. 

Ή ξηρασία έπληξε και τους γουρουνοκυνηγούς!

Α.Ο. ΦΊΛΕΛΛΉΝΕΣ ΠΕΤΑ

στο μνημείο του Πέτα
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ 

ΚΟΜΜΕΝΟ
Με την παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας έγιναν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης 
στο Κομμένο του Δήμου Ν. Σκουφά. 
Με τη δέουσα κατάνυξη έγινε το ετήσιο μνη-
μόσυνο για τα 317 θύματα της ναζιστικής θη-
ριωδίας την 16η Αυγούστου 1943.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ν. Σκου-
φά για να τιμήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, ψήφισε ομό-
φωνα την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη 
του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ. Ευστάθιος Γιαννούλης κοινοποιεί 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανακήρυξή 

του ως επίτιμου δημότη του Δήμου μας.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ
Υπάρχει ανάγκη για τη σύνταξη ενός «χρο-
νολόγιου» που θα αποτυπώνει σημαντικές 
ιστορικές στιγμές στην ιστορία του χωριού 
μας, αλλά και άλλων χωριών του Δήμου μας. 
Εξηγούμαστε: Χωριά του Δήμου μας είναι 
συνδεδεμένα με σημαντικές ιστορικές στιγ-
μές ή πρόσωπα της ιστορίας, όπως τη γνω-
στή μάχη στο Πέτα ή τη σημαντική προσωπι-
κότητα του «Φιλικού» Νικολάου Σκουφά στο 
Κομπότι. Επίσης, το Κομμένο, είναι συνδεδε-
μένο με τις θηριωδίες των Γερμανικών δυνά-
μεων κατοχής.
Όμως, η ιστορία των χωριών του Δήμου μας 
δεν εξαντλείται σ’ αυτά τα εξαιρετικά ιστορικά 
γεγονότα. Συχνά, πλήθος άλλων ιστορικών 
γεγονότων έχουν υπάρξει που δεν έχουν την 
ανάλογη προβολή και αξίζει να μνημονευ-
τούν.
Για παράδειγμα, σημαντικές, κατά τη γνώμη 
μας, ιστορικές στιγμές είναι οι εξεγέρσεις των 
άκληρων γεωργών σε Πέτα, Κομπότι, Λιμίνι 
και άλλα χωριά, ενάντια σε τσιφλικάδες της 
περιοχής όπως η οικογένεια Καραπάνου. Σ’ 
αυτούς τους αγώνες αναφέρεται η ιστορική 
μονογραφία του Γιώργου Χ. Παπασωτηρίου 
«Το ματωμένο θέρος του 1882». Αναφορές 
στις εξεγέρσεις των αγροτών της περιοχής 
γίνονται και στο ιστορικό μυθιστόρημα του 
Γιάννη Καλπούζου «Ιμαρέτ. Στη σκιά του ρο-
λογιού».
Επίσης, τα οχυρωματικά έργα του ελληνικού 
στρατού στην περιοχή «Προχώματα», όταν 

τα σύνορα της Ελλάδας βρισκόταν στον Άρα-
χθο, ή οι συχνές καταστροφές του Πέτα από 
τις επελάσεις των γερμανικών δυνάμεων κα-
τοχής, που έχουμε αναδείξει ως Αδελφότητα 
σε εκδηλώσεις μας, μπορούν να καταγρα-
φούν στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα.
Κρίνουμε, συνεπώς, αναγκαία την ανάδειξη 
της ιστορικότητας των χωριών μας, με την 
συνολική καταγραφή της ιστορίας τους και 
την δυνατότητα της ενιαίας προβολής τους. 

Από παλαιότερη συνάντηση αντιπροσωπίας της 
Αδελφότητας που συζητάει με τον Μανώλη Γλέ-
ζο την ένταξη του Πέτα στα «Μαρτυρικά χωριά». 

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ
Στις 20 Αυγούστου, ορίστηκε ως Παγκόσμια 
Ημέρα Φάρων, και 23 φάροι στην ελληνική 
επικράτεια παρέμειναν ήταν επισκέψιμοι για 
τους πολίτες. Μεταξύ τους και ο φάρος της 
Κόπραινας στον Αμβρακικό.
Το λιμάνι της Κόπραινας κατείχε σημαντική 
θέση στον Αμβρακικό, με μεγάλη εμπορική 
κίνηση ήδη από την Βυζαντινή περίοδο, που 
διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώ-
να. Οι σιδηροτροχιές για τη μεταφορά των 
εμπορευμάτων με βαγονέτα και τα μεγάλα 
καλαίσθητα κτήρια που ανακαινίστηκαν και 
χρησιμοποιούνται για την περιβαλλοντική ευ-
αισθησία, μαρτυρούν εποχές αίγλης!
Εκεί, δεσπόζει ο πέτρινος φάρος, που, όπως 
διαβάζουμε, κτίστηκε το 1893. 
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πο-
λέµου καταστράφηκε ο πύργος και το φω-
τιστικό µηχάνηµα και παρέµεινε σβηστός. 
Το 1945, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του 
φαρικού δικτύου, επαναλειτούργησε ως επι-
τηρούµενος µε πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. 
Το 1957 αντικαταστάθηκε το µηχάνηµα πε-
τρελαίου µε αυτόµατο πυρσό ασετιλίνης, ο 
οποίος λειτούργησε µέχρι το 1985, οπότε έγι-
νε και η µετατροπή του σε ηλιακό.
Ο χώρος της Κόπραινας είναι θαυμάσιος για 
βόλτα και αποτελεί μοναδικό οικολογικό πάρ-
κο.
Να σημειώσουμε ότι σ’ αυτό το χώρο ανα-
φέρετε το παιδικό μυθιστόρημα της Δώρας 
Χασαποπούλου «Τα δελφινάκια του Αμβρα-
κικού», πάνω στο οποίο βασίστηκε και η 
ομώνυμη βραβευμένη ταινία του Ντίνου Δη-
μόπουλου.
Πρόσφατα, στο διαγωνισμό ταινιών μικρού 
μήκους microfilm 2017, η σκηνοθέτης Κατε-
ρίνα Γιαννακοπούλου παρουσίασε την ταινία 
της «Ροζαλία» που γυρίστηκε επίσης στο 
φάρο της Κόπραινας.

Ο φάρος της Κόπραινας. Η φωτογραφία είναι 
της Μαρίας Πεσλή και την πήραμε από την ιστο-

σελίδα artinews.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΠΡΑΙΝΑ

Το καλοκαίρι αυτό ο Δήμος Νικολάου Σκουφά 
διοργάνωσε στην Κόπραινα εκδηλώσεις. Το 
πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περι-
λάμβανε:
-  Προβολή του Ντοκιμαντέρ «Αμβρακικός» 

από μαθητές γυμνασίου
-  Έκθεση προϊόντων και γιορτή ψαριού με τη 

συμμετοχή επαγγελματιών της περιοχής.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΞΗΡΑΣΙΑ

Όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, μέχρι τη 
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν 
είδε βροχή το χωριό. Δεν εννοούμε απλή ψι-
χάλα, αλλά τις βροχές που είναι ευεργετικές 
για τις καλλιέργειες.
Οι ελαιοπαραγωγοί είναι απογοητευμένοι, 
αφού μεγάλο μέρος της παραγωγής τους 
που προορίζεται για εμπορεύσιμη επιτραπέ-
ζια ελιά, έχει καταστραφεί από την ανομβρία. 
Ακόμη και αν το επόμενο διάστημα έχουμε 
βροχές η καταστροφή δεν φαίνεται να είναι 
αναστρέψιμη. 
Το πρόβλημα της ανομβρίας ξαναφέρνει 
στην επικαιρότητα τη συζήτηση για την άρ-
δευση των χωραφιών.
Η γειτονική περιοχή της Βλαχέρνας με υδατο-
δεξαμενές που υδροδοτούνται από τη λίμνη, 
αρδεύει μεγάλο μέρος των κτημάτων. Εϊναι 
ένα παράδειγμα «καλών πρακτικών» που, 
δυστυχώς, δεν υιοθετούνται στο δήμο μας.
Να σημειώσουμε ότι, το αρδευτικό κανάλι 
από το μικρό φράγμα που θα κατευθυνθεί 
προς την περιοχή Κομποτίου καρκινοβατεί, 
δεκαετίες τώρα.
Επιπλέον, με σοβαρές ευθύνες πολλών δη-
μοτικών διοικήσεων, δεν υπάρχει πρόβλεψη 
άρδευσης από το εν λόγω κανάλι των χωρα-
φιών που ανήκουν στα διοικητικά όρια του 
παλιού Δήμου Πέτα. Μοιάζει με …τραίνο χω-
ρίς στάση στα μέρη μας!
Είναι θλιβερό να είμαστε τόσο κοντά από το 
πολίτιμο αγαθό του νερού και να μην μπο-
ρούμε να το χρησιμοποιήσουμε!

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
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Κοινωνικά

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
 � Η ΑΘΗΝΑ ΛΑΓΟΥ - ΠΙΣΙΛΑΤΟΥ ΕΔΩΣΕ 

35€ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΥ & ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑ

ΧΟΡΗΓΟI  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

• INTRACOM FOODS -ΚΟΛΙΟΣ 
ΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 200€

• ASENCO -ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ,  
|ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ 150€

(Τα κοινωνικά περιλαμβάνουν 
ειδήσεις μέχρι και τον Σεπτέμβριο)

ΓΑΜΟΙ
• ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΗ ΡΙΖΟΥ, ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΘΟ-

ΔΩΡΟΥ ΡΙΖΟΥ ΤΕΛΕΣΑΝ ΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
• ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Ο ΦΛΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΣΛΗ ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
• ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Ο ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ
• ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Ο ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ-

ΤΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Ο ΔΑΒΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΖΟΥ-

ΜΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΙ
• ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 

ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 96

• ΣΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΕΤΩΝ 91

• ΣΤΙΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΜΠΙΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΩΝ 
89

• ΣΤΙΣ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΜΠΑΡΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 95

• ΣΤΙΣ 4 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΚΩΤΣΗΣ (ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 86

• ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝ 
ΕΤΩΝ 81

• ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ ΕΤΩΝ 86

• ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΓΕΩΡΓΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΕΤΩΝ 76

• ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΝΤΑΒΑΝΤΖΗ (ΤΑΓΚΑΡΕΛΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 50

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Ο ΜΠΑΛΟΚΑΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΙ Η ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑ-
ΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Ο ΜΠΙΖΑΣ ΧΡΥ-
ΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

• ΣΤΙΣ 16 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2017 Ο ΚΙΦΟΚΕ-
ΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥ-
ΣΤΑΘΙΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΠΕΛΑΓΙΑ

Συνδρομές
1. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 30€ 
2. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20€ 
3. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 20€ 
4. ΖΑΜΠΑ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 50€ 
5. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20€ 
6. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΛΚΗΣ 40€ 
7. ΣΕΡΒΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 10€ 
8. ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 40€ 
9. ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 25€ 

10. ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20€ 
11. ΜΠΟΥΣΗ ΚΑΤΙΝΑ 20€ 
12. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 20€ 
13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10€
14. ΡΗΓΑ - ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΤΟΥΛΑ 50€
15. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

(πεθερός Λάμπρου Παπασπύρου) 20€

ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ
1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50€
2. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10€
3. ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20€

ΑΠΟ ΜΠΛΟΚ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ
1. ΜΠΙΖΑ ΑΜΑΛΙΑ 20€ 
2. ΜΠΙΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20€ 
3. ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20€

ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
1. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 50€
2. ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20€
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Η φωτογραφία 
θυμίζει την εποχή 
της μεγάλης 
έλλειψης νερού 
στο χωριό, όταν οι 
γυναίκες κατέβαιναν 
στο ποτάμι και στον 
αρδευτικό αύλακα 
για πλύνουν τα 
ρούχα. Ήταν μια 
μαρτυρική εποχή 
για τα νοικοκυριά 
του Πέτα (φωτ. Τάκη 
Τλούπα)

Η κούρζα εγκαταλελειμμένη και 
λησμονημένη και η ιστορία της χαμένη 
στο χρόνο (φωτ. Βασίλη Δρεπανά)

Πετανίτες τσολιάδες σε επέτειο της μάχης του Πέτα πριν από 
το πόλεμο του 1940. Στο άκρο δεξιά (με το σταυρό) ο Γιάννης 
Παπασπύρου που σκοτώθηκε στον πόλεμο του ‘40

Από την εμποροπανήγυρη και ζωοπανήγυρη στην Άρτα  
(Μποχούστι) τον Σεπτέμβριο (φωτ. Κώστα Μπαλάφα)

Προεκλογική 
συγκέντρωση στην 
Άρτα στην πλατεία 
Μονοπωλίου το 
1961 υπό βροχήν. 
Ανάμεσα στον 
κόσμο πολλοί 
Πετανίτες (φωτ. 
αρχείο Άγγελου 
Παπασπύρου)

Σκηνές από την Ήπειρο το 
1965 (φωτ. Κώστα Μπαλάφα)


