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ΣΥΓΚΊΝΗΣΗ ΚΑΊ ΣΥΜΠΝΟΊΑ ΚΥΡΊΑΡΧΗΣΑΝ ΣΤΗΝ

Ημέρα του Απόδημου Πετανίτη
Ένα μικρό Πέτα, από την άποψη του πλήθους, βρέθηκε την Κυ-

ριακή 3 Δεκεμβρίου στην φιλόξενη αίθουσα του δημοτικού θεά-
τρου Καλλιθέας. Οι πετανίτες της Αθήνας ενώθηκαν με την πο-

λυπληθή ομάδα των πετανιτών που ήρθαν από το χωριό να συνδράμουν 
την εκδήλωσή μας.
Η ανάπτυξη του κεντρικού θέματος της εκδήλωσης, που ήταν η ξενιτειά 
στο δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου, δημιούργησε ατμόσφαιρα έντονης 
συναισθηματικής φόρτισης και έκδηλης συγκίνησης. Παράλληλα, έδωσε 
αφορμή για  προβληματισμό και σκέψεις.
Η ξενιτειά κατέχει σημαντική θέση στη μουσική παράδοση του τόπου μας. 
Ο πόνος του αποχωρισμού, η νοσταλγία και ο πόθος της επιστροφής, εί-
ναι συναισθήματα που συνοδεύουν τη μετανάστευση και αποτυπώνονται 
στην τέχνη του λαού μας. 
Ο μακρόσυρτος ήχος του κλαρίνου, που ηχεί σαν αναστεναγμός και λυγ-
μός, χρωματίζει τις τελετουργίες του αποχωρισμού όπως, ο αποχωρι-
σμός της νύφης από τη μητρική εστία, ο θάνατος και βέβαια ο ξενιτεμός.  
Παρόμοια συναισθήματα μεταφέρουν τα πολυφωνικά σύνολα, με τις γυ-
ναίκες και τους άνδρες με τα σκαμμένα από τις κακουχίες και το χρό-
νο πρόσωπα, σ’ ένα σπαρακτικό συνταίριασμα φωνών, κραυγές σ’ ένα 
«κλώσιμο» που προκαλούν ανατριχίλα, σα βγαλμένες από αρχαία τρα-
γωδία.  
Το χωριό μας «πλήρωσε» κι αυτό το τίμημα της ξενιτειάς. Όχι όμως σε 
βαθμό που να διαρραγεί ο κοινωνικός του ιστός. Χωριανοί μας βρέθηκαν 
μετά τη δεκαετία του 1950 στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Σουηδία, τη 
Γερμανία, το Βέλγιο και αλλού.  
Η μορφή της μετανάστευσης που έπληξε κύρια το χωριό μας ήταν η εσω-
τερική προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, κύρια την Αθήνα, όπου σήμερα 
βρίσκεται πληθυσμιακά σχεδόν ένα δεύτερο Πέτα.  
Σήμερα η πατρίδα μας ζει έναν  σύγχρονο ξεριζωμό: την «αφαίμαξη» της 
νεολαίας μας από τις μητροπόλεις του πλούτου και της εξουσίας, που 

από τη μια διαλύουν λαούς και χώρες, και από την άλλη κορφολογούν ό,τι 
πολύτιμο διαθέτουν οι χώρες αυτές.
Πλούσιο ήταν και το φετινό μας πρόγραμμα, που περιλάμβανε: 
• Ομιλίες εξειδικευμένων προσκεκλημένων, όπως του κ. Κωστή Καρπό-

ζηλου και της κας Μαρίας Κουτσούμπα. Περιλήψεις των παρεμβάσεών 
τους βρίσκονται στις σελίδες 6-7,

• Τις απαγγελίες στίχων από ηπειρώτικα τραγούδια της ξενιτειάς από 
δύο εξαίρετους ηθοποιούς, τη Μαρία Κόμη-Παπαγιαννάκη και τον Πε-
ρικλή Μοσχολιδάκη,

• Τα θαυμάσια χορευτικά του Μορφωτικού Συλλόγου του χωριού μας, 
που για μια ακόμη φορά, χωρίς να υπολογίσουν κούραση και έξοδα, 
ταξίδευσαν από το χωριό για την εκδήλωσή μας.

• Τους εξαιρετικούς νέους μουσικούς, που πλαισίωσαν την εκδήλωσή 
μας,

• Την καθιερωμένη απονομή επαίνων στους φετινούς εισαχθέντες στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση,

• Και στο τέλος, τον μπουφέ στο φουαγιέ του θεάτρου, που έδωσε την 
ευκαιρία για χαλάρωση και επικοινωνία.  

Στις σελ. 6-7 της σελίδες της εφημερίδας γίνεται εκτενής παρουσίαση της 
εκδήλωσης, με την παράθεση πλούσιου φωτογραφικού υλικού.    

Την Κυριακή 11 Μαρτίου και ώρα 13:30 
διοργανώνεται ο ετήσιος χορός της Αδελφότητας. 
Φέτος ο χορός θα γίνει στο μουσικό μεζεδοπωλείο 
«ΤΟ ΑΔΊΑΧΩΡΗΤΟ», Πανόρμου & Δου-
κίσσης Πλακεντίας 86. 
Οδηγίες για πρόσβαση στο μαγαζί
Το μαγαζί βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της 
Αθήνας και είναι προσβάσιμο εύκολα με το με-
τρό-σταθμό Πανόρμου που βρίσκεται μόλις 50 
μέτρα από το μαγαζί. Επίσης, η περιοχή διαθέτει 
πολλά πάρκινγκ. 
Μια ευκαιρία να βρεθούμε και να γλεντή-
σουμε
Σας περιμένουμε για να περάσουμε ένα αξέχαστο 

Κυριακάτικο μεσημέρι. Είναι μια από τις λίγες ευ-
καιρίες που έχουμε σ’ αυτό το χάος της Αθήνας να 
βρεθούμε και να διασκεδάσουμε. 
Κόντρα στη καταθλιπτική ατμόσφαιρα και τη δυ-
σμενή οικονομική πραγματικότητα, να ανταποκρι-
θούμε με θέρμη στο κάλεσμα του συλλόγους μας. 
Καλέστε τους φίλους σας, ανεξάρτητα από τον 
τόπο καταγωγής τους, να έρθουν στο χορό. Θα 
είναι μια σημαντική ενίσχυση της Αδελφότητας 
και μια ισχυρή ένδειξη ότι οι συλλογικότητες εξα-
κολουθούν να υπάρχουν και να αντιστέκονται σε 
πείσμα των δύσκολων καιρών.   
Περισσότερες πληροφορίες για το χορό στη σε-
λίδα 9.

Ετήσιος χορός του συλλόγου μας
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
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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

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

Μάλλιος
Του Τρύφωνα Σερβετά

Γ ια την προέλευση του ονόματος Μάλλιος διατυπώ-
νονται δύο εκδοχές:
α) Προέρχεται από παρατσούκλι της τουρκικής λέ-

ξης malik, που σημαίνει μεγαλοκτηματίας, ιδιοκτήτης ή 
κυρίαρχος περιουσίας. Επίσης mal στα Τουρκικά θα πει 
κτηματικός φόρος και maliye (μαλίγιε) υπάλληλος του 
τουρκικού κράτους που εισέπραττε τον κτηματικό φόρο. 
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε με-
ρικές περιοχές, όπως και στο ορεινό χωριό Άμπλιανη της 
Δωρίδας, διατηρείται το όνομα Μάλιος, με ένα λάμδα. 
Το ίδιο βέβαια ισχύει και με το σχετικό όνομα Μαλικό-

πουλος. Αν δεχτούμε την άποψη αυτή πρέπει να συμ-
φωνήσουμε ότι στη γραφή του Μάλλιος, με δύο λάμδα, 
υποκρύπτεται η τάση για ξεκαθάρισμα και εξελληνισμό 
του ονόματος από τα τουρκικά.
β) Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό μαλλίν, το οποίο 
είναι μεγεθυντικό του μάλλα και τούτο από το αρχαίο 
μαλλός που σημαίνει τουλούπα μαλλιού. 
Μάλλα στα αρχαία θα πει μεγάλα, ή πολλά μαλλιά. Από 
το μαλλός προέρχεται το μάλλος κι από το μάλλος το 
όνομα Μάλλιος, που σημαίνει τουλούπας, μακρυμάλλης 
και μαλιάς.

• Αλησμονώ και χαίρομαι, θυμιούμαι και λυπούμαι. 
Θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να πηγαίνω.

• Σήκου, μάνα μ’, και ζήμωσε καθάριο παξιμάδι. 
Με πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει 
και με πολύ παράπονο βάζει φωτιά στο φούρνο.

• Άργησε, φούρνε, να καείς και ’συ ψωμί να γένεις, 
για να περάσει ο κερατζής(1) κι ο γιος μου ν’ απο-
μείνει.

(1) Κερατζής (ή Κυρατζής): οδηγός καραβανιού

Αλησμονώ και χαίρομαι

Οι ονομασίες των χωριών, των πόλεων, των οικισμών και των περιοχών συνδέονται με την ιστορία και την εξέλιξη 
τους. Γι’ αυτό οι αλλαγές πολλές φορές των ονομασιών αποσυνδέουν τον τόπο από την ιστορική του συνέχεια. Είναι 
επομένως σκόπιμο να γνωρίζουμε τις παλιές ονομασίες των χωριών και να ερευνούμε την σύνδεσή τους με την 
ιστορία του κάθε τόπου.
Δημοσιεύουμε γι’ αυτό τις ονομασίες των χωριών του Νομού Άρτας όπως ήταν πριν από τον Μάρτιο του 1940.

Ξεχασμένες ονομασίες χωριών και τόπων

Σημερινή Ονομασία    Προηγούμενη Ονομασία

1. Άγιος Σπυρίδωνας Ιμάμ Τσαούσι
2. Ακροποταμιά Τσαπραλή
3. Αμμότοπος Κουμτζάδες
4. Ανεμορράχη Μπούγα
5. Καλόβατος  Μπλίσκα
6. Καμπή Στρεβίνα
7. Καστανιά Βρατσίστα-Γρατσίστα
8. Κλειδί Κλείστοβο
9. Αστροχώρι Καταβόθρα

10. Καταρράκτης Σχωρέτσανα
11. Κορφοβούνι Μπρένιστα
12. Κουκούλια Κουκουλίστα
13. Κτιστάδες Κουσοβίτσα
14. Αθαμάνιο Λουψίστα και αργότερα Λειψός
15. Μικροσπηλιά Σερές

16. Λουτότοπος Κάτω Μπάνη
17. Περάνθη Άνω Μπάνη
18. Κλειστό Τσερκίστα
19. Ελεούσα (οικισμός Άρτας) Ιμαρέτ
20. Ζυγός Λιβίτσικο
21. Μεγαλόχαρη Μπότσι
22. Μεσόπυργος Σουμερού
23. Μεσούντα Μουσούντα
24. Ροδαυγή Νησίστα
25. Πολύδροσο Ζαβάκα
26. Πηγές Βρεντενίτσα
27. Τετράκωμο Μήλερι
28. Ελάτη Τσεκλίστα
29. Κυψέλη Χωσέψη
30. Ψαθότοπος Αλή Μπέη

από αρχείο της πρώην Νομαρχίας Άρτας

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ 

ΤΗΛ.: 26810 83205

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

(Δημοτικό Τραγούδι της Ξενιτιάς)
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Ειδικές 
τιμές 
για τα 
μέλη  
του 

Συλλόγου 
μας

Σε συλλαλητήριο προχώρησαν 
οι αγρότες της Άρτας

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Άρτας εκ-
κινώντας από τη Γέφυρα της Άρτας κατέληξαν 
στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, όπου επέ-
δωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αντι-
περιφερειάρχη Ηπείρου, Βασίλη Ψαθά. 
Στην ανακοίνωσή τους οι αγρότες καταφέρο-
νται «ενάντια στα παλιά και νέα μέτρα που 
εφαρμόζονται στα πλαίσια της ΚΑΠ της ΕΕ, 
των μνημονίων και γενικότερα, των αντιλαϊκών 
πολιτικών των κυβερνήσεων, οδηγώντας εκα-
τοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους αγροτοκτηνο-
τρόφους στο ξεκλήρισμα, στη φτώχεια και στην 
εξαθλίωση».

Μεταξύ των αιτημάτων των αγροτών αναφέρο-
νται τα εξής:
• Κατώτερες εγγυημένες τιμές για όλα τα 

αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και 
άμεση πληρωμή όλων των παραγωγών, 

• Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφο-
ρολόγητο πετρέλαιο, φτηνό αγροτικό ρεύμα 
και νερό, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά 
μέσα και εφόδια,

• Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 
ευρώ, προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για 
κάθε παιδί, 

• Κατάργηση των μεγάλων αυξήσεων στις 
ασφαλιστικές εισφορές και συντάξεις αξιο-
πρέπειας,

• Καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικί-
ας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται 
στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξί-
ας μέχρι 300.000 ευρώ.

Κινητοποιήσεις των 
αγροτών Άρτας

Αγρότες της Άρτας διαμαρτύρονται  
στην πλατεία Αγ. Δημητρίου

Πολυδιάστατο το έργο της εκκλησίας του Αγί-
ου Γεωργίου

3η Φιλανθρωπική Εκδήλωση 2017 
Την 26 Δεκεμβρίου 2017, στην αίθουσα ΚΑΠΗ Πέτα, πραγματο-
ποιήθηκε η 3η Φιλανθρωπική εκδήλωση της Ενορίας του Αγ. Γε-
ωργίου Πέτα.
Η εκδήλωση περιείχε διανομή δώρων στα μικρά παιδιά, λαχειοφό-
ρο αγορά και μπουφέ.

Βρέθηκε Πρακτικό της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου 
Πέτα που είχε χαθεί 
Μετά από πολλά χρόνια αναζήτησης, βρέθηκε στον Άγιο Δημή-
τριο Άρτας (Μητροπολιτικός Ναός) ένα αρχείο/πρακτικό που είχε 
χαθεί από το Ευαγγέλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Πέτα.  
Το εν λόγω Πρακτικό επέστρεψε και πάλι στην εκκλησία του χω-
ριού μας.
Παραθέτουμε φωτοτυπία της σελίδας 28 του χειρογράφου, καθώς και μεταφορά του κειμένου με ευανά-
γνωστους χαρακτήρες, διατηρώντας την ορθογραφία και τη σύνταξη του πρωτότυπου.
 

Μετάφραση (Διατηρήθηκε η ορθογραφία 
και σύνταξη του χειρόγραφου)
Σελ. 28. Χειρογράφου.
Περί του αγίου Κοσμά. Γράφω επί λέξει 
όπως είναι γεγραμμένες αι λέξεις εις το ιε-
ρόν Ευαγγέλιον της κωμοπόλεως Πέτα.
1777 δεκεμβρίου 3 ήρθε ένας ηεροκύρηκας 
ης Άρτα κι έκαμε διδαχή ης τη Μητρόπολη 
κε ήταν κόσμος μαζομένη εως δέκα τέσσε-
ρες χηληάδες αρτηνή κε χοιάτες κε Σουλιώ-
τες κε εμάλονε πολή δι / α την Κυρηακή να 
μη γένετε παζάρι κε να μην κάνουν αλησι-
βερήσι με τους εβρέους κε εσικόθη / καν ι 
εβρεϊ κε παν στον κατή κε τον βοϊβόντα κη 
έκραξαν τον δεσπότη κι τους βεκϋλιδες κι 

δεν αφήκαν στην άρτα διατή επλερο / σαν η εβρέι τον κατη κε τον βοϊβόντά τους έδοσαν άσπρα κε τον 
έστηλαν όξο ης τα χοριά κε / έκαμε διδαχή προς τον ης τους Χαλεικάδες κε πήγιναν κόσμος κοντά ως 
δέκα χηλιάδες κε εμά / λοσσεν κυ διά την κυρϊακήν να μην κάνουν παζάρι κι έδιξε θαύμα επήγε ένας κι 
πήρε κρα / σί να πουλήσι κι τον ξέρανε το χέρι αλουνού εδεμονίστηκε η γηνέκα του κι αλουνού τα πε / 
διά του κε ήρθε κι εδο η στη χόρα ης του Πέτα κι έκαμε διώ διδαχές ης τον κάμπο έξο από την εκλϊ / σία 
κη ήταν κόσμος μαζομένη εως δέκα χηληάδες αρηνή κι χοριάτες κι το όνομα του τονε / λέγαν Κοσμά 
ιερομόναχο κι επάγε κι στου σουλϊου κι τους έβαλε σε θεογνόσϊα κι έκαμε το πα / ζάρι χαλασμένο εος της 
τέσερες του ϊουναρίου μηνός κι τότες αρχηνϊζει κι την πευτη πα / ζαρι κι τόσον του εξέρανε τους εβρέους 
όπου εμουφλήσισαν κι να έχομεν την ευχί του.
Ιωάννης ιερεύς ιώς του (μόστρα; ) διάμάντι έγραψα δε ο χύρ έγραψε ταύτα σαπιθε / σετε αυτά μένουν ης 
τον εώνα 1778 ηανουαρίου 21.
Ευαγγέλιον Πέτα έκδοσις εν βενετία 1754 παρά Νικ. Σάρυ.
Εν Άρτη τη 15 Σεπτεμβρίου 1919
Ο Εφημέριος Αγ. Δημητρίου Γενικός Αρχ/κός Επίτροπος
Σταύρος Παπαχρήστου Οικονόμου

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΊΑΣ ΜΑΣ
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Με επιτυχία έγινε  
το χριστουγεννιάτικο γλέντι 
του Μορφωτικού Συλλόγου 

Τ ο Δ.Σ. του ΜΠΣΠ διοργάνωσε ενόψει εορτών 
Χριστουγέννων γλέντι στο κέντρο ΟΔΟΣ ΟΝΕΙ-
ΡΩΝ στον Μάη Θανάση.

Η ορχήστρα του συγχωριανού μας Κώστα Κωστή 
σκόρπισε το κέφι σε όλους τους παρευρισκόμενους 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου και 
γέμισε ασφυκτικά το μαγαζί.
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΜΠΣΠ ευχαριστούν θερμά 
όλους τους Πετανίτες, που παρά τους δύσκολους και-
ρούς που βιώνουμε, στέκονται δίπλα στο σύλλογο και 
τον βοηθούν οικονομικά, ηθικά και υλικά.

ΑΠΟΚΡΊΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑ

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός σύλλογος συνεχίζει την 
παράδοση του εορτασμού της Αποκριάς στο Πέτα. 
Από τα πολύ παλιά χρόνια οι Πετανίτες τις μέρες της 
Αποκριάς πραγματοποιούσαν γλέντια και εκδηλώσεις. 
Μασκαρεμένοι γύριζαν στα δρομάκια του Πέτα ξεση-
κώνοντας τον κόσμο, το γαϊτανάκι βρισκόταν σε όλες 
τις γειτονιές και έθιμα όπως ο Πετανίτικος γάμος και η 
γκαμήλα σκόρπιζαν γέλιο. 

Φέτος το Δ.Σ. του ΜΠΣΠ διοργανώνει πολλές εκδηλώ-
σεις και καλεί όλες και όλους να βρεθούν και να γιορ-
τάσουν την Αποκριά στο Πέτα.
Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου ψήσιμο και τσίκνισμα 
στην πλατεία του Πέτα.
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου αποκριάτικο πάρτι στο 
CAFÉ-BAR POINT στο μνημείο.
Το γαϊτανάκι την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου και Κυρια-
κή 18 Φεβρουαρίου θα περάσει όλες τις γειτονιές του 
Πέτα συνοδεία δημοτικής μουσικής, χορευτών και μα-
σκαράδων.
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου το απόγευμα παραδοσιακό 
καρναβάλι στην πλατεία του Πέτα.
Καθαρά Δευτέρα προσφορά νηστίσιμων φαγητών σε 
όλους στην πλατεία του χωριού με χορηγία του Δή-
μου, γλέντι με δημοτική μουσική.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του δημοτικού 
σχολείου Πέτα θα συμμετέχει στο καρναβάλι Άρτας.

Τιμές διοδίων (συν τη Γέφυρα)  

Αθήνας - Πέτα
Τα Νέα του Μορφωτικού 

Συλλόγου
«Πονάει» το κόστος τους

Εννέα μετωπικούς σταθμούς διοδίων συναντάμε από την Ελευσίνα μέχρι το Πέτα, συν τη 
γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Στον πίνακα παραθέτουμε το κόστος της μιας διαδρομής:

Τύπος οχήματος  

Μετωπικά Διόδια Ελευσίνας 2.10
Μετωπικά Διόδια Ισθμού 1.80
Μετωπικά Διόδια Κιάτου 2.20
Μετωπικά Διόδια Ελαιώνα 3.20
Μετωπικά Διόδια Ρίου 2.10
Σύνολο μέχρι το Ρίο 11,40
ΓΕΦΥΡΑ Ρίου - Αντιρρίου 13.30
Μετωπικά Διόδια Κλόκοβας 3.00
Μετωπικά Διόδια Αγγελοκάστρου 3.50
Μετωπικά Διόδια Μενιδίου 3.00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΊΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 34.20€

Και επειδή κάποτε θα επιστρέψεις στην Αθήνα, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα  
34,20x2= 68,40€. 
Στην περίπτωση χρήσης της Αττικής Οδού τα διόδια επιβαρύνονται κατά 2,80x2=5,60€, 
οπότε το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα 74€.
Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για …ψίχουλα!
Γνωρίζουμε τον αντίλογο και συμμεριζόμαστε το επιχείρημα ότι, δηλαδή, ο νέος δρόμος 
προσφέρει άνετη, γρήγορη και ασφαλή οδήγηση. Όμως, από την άλλη, σκεφτόμαστε ότι 
οι σύγχρονοι δρόμοι γίνονται για την εξυπηρέτηση της πλειονότητας των πολιτών, που 
δεν είναι κάποια αφηρημένη κατηγορία ανθρώπων, αλλά όλοι εμείς. Δηλαδή, άνθρωποι με 
συγκεκριμένες - περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.
Και μην νομίζεται ότι η χρήση του λεωφορείου αποτελεί συμφέρουσα εναλλακτική. Το εισι-
τήριο πήγαινε-έλα για έναν ενήλικα πλησιάζει τα 70€.    

Κανονικό «άρμεγμα» η διέλευση των διοδίων!
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ΕΝΑΣ ΠΕΡΊΠΑΤΟΣ, Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΟΛΗ!
του Δημήτρη Κυρούλη (*)

Στο προηγούμενο φύλλο αναφερθήκαμε σε μια σύντομη κι ευχά-
ριστη διαδρομή, την παραλίμνια βόλτα πέριξ της περιοχής της 
εκκλησίας του Μάη Θανάση. Αρκετοί συγχωριανοί μας, όμως, 

επιλέγουν ένα καθιερωμένο δρομολόγιο για την καθημερινή τους εξά-
σκηση-βόλτα. Έχοντας ως αφετηρία το σπίτι τους, καταλήγουν είτε στο 
εκκλησάκι του Μάη Θανάση, είτε στο “stop”, σημείο στο οποίο βρίσκε-
ται η πρώτη είσοδος του χωριού μας ερχόμενοι από την εθνική οδό 
Τρικάλων-Άρτας (το σημείο από όπου ξεκινούσε το μονοπάτι για την 
«Τσερκίστα»). Άλλοι πάλι, με λιγότερες δυνάμεις, φτάνουν ως το ση-
μείο της «Τσέλτσας» και το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού 
μας κι επιστροφή στο σπίτι τους. Κάποιοι, προτιμούν το δρόμο προς 
το Θεοτοκιό και με την ευκαιρία ρίχνουν και μια ματιά στις ελιές που 
βρίσκονται στα Προχώματα…
 Δυστυχώς και μετά λύπης μου, σας πληροφορώ ότι στο χωριό μας τα 
τελευταία χρόνια θρηνήσαμε δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι απεβί-
ωσαν συνέπεια ενός καρδιαγγειακού νοσήματος. Και για να μιλήσουμε 
με αριθμούς την τελευταία πενταετία είχαμε πάνω από 40 θανάτους 
λόγω ανακοπής καρδιάς! 

Ποια τα οφέλη της γυμναστικής στην καρδιά και 
στην εν γένει κυκλοφορία του αίματος; 

Η καθιστική ζωή και οι λανθασμένες διατροφικές συνήθειες επιδρούν 
αρνητικά στον οργανισμό μας. Τα ζωτικά μας όργανα περιβάλλονται με 
λίπη, τα οποία προξενούν ανεπανόρθωτες βλάβες στο καρδιακό και 
αγγειακό μας σύστημα (κυκλοφορία του αίματος). Με τη γυμναστική 
επιδιώκουμε:

 � τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος (αποφυγή δημιουργίας 
θρομβώσεων, που φράζουν την κυκλοφορία του αίματος), 
 � τον έλεγχο του σωματικού βάρους (για τους υπέρβαρους αποτελέ-
σματα θα φανούν μετά τις 4-6 εβδομάδες)  
 �μείωση της χοληστερίνης (πιθανόν να σημαίνει και λιγότερα χάπια)
 �αντιμετώπιση της υψηλής πίεσης (το χάπι της πίεσης μπορεί να μην 
το αποφύγετε, αλλά στις επόμενες αιματολογικές εξετάσεις θα δείτε 
τεράστιες διαφορές), 
 �πρόληψη από εγκεφαλικά επεισόδια (εύρυθμη λειτουργία αίματος 
στον εγκέφαλο),
 �πρόληψη κάποιων μορφών καρκίνου (ήπιες μορφές),

 �πρόληψη στην απώλεια οστικής μάζας 
(οστεοπόρωση),
 �αντιμετώπιση του στρες (αποβάλλει το 
άγχος), 
 �βελτίωση της ποιότητας του ύπνου 
(μείωση του ροχαλητού), 
 � ενίσχυση του οργανισμού μας για πε-
ρισσότερες φυσικές και αθλητικές δρα-
στηριότητες (ποιος παππούς δε θέλει 
να ασχοληθεί με το εγγονάκι του;) και
 � τέλος, γνωρίζετε ότι η εξάσκηση και ο 
καθημερινός σας περίπατος λειτουρ-
γούν και ως ένα αντικαταθλιπτικό για 
τον οργανισμό.  

Υπολογίζοντας τη διαδρομή από την 
πλατεία του χωριού έως και τον Μάη 
Θανάση είναι μια απόσταση περίπου 2 
χλμ. Προσθέτοντας και τα 2 χλμ. για την 
επιστροφή στο σπίτι, σύνολο 4 χλμ. Πρόκειται, λοιπόν για μια 40λε-
πτη διαδρομή τα οφέλη της οποίας θα φανούν σε βάθος χρόνου (μετά 
από 6 εβδομάδες). Συμπτωματικά, προτείνεται σε άτομα τα οποία δεν 
έχουν εξασκηθεί καθόλου κατά το παρελθόν όπως ακολουθήσουν μια 
διαδρομή η διάρκεια της οποίας να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά και όχι 
πάνω από 3 φορές την εβδομάδα. 
Εν κατακλείδι, τα οφέλη μια απλής βόλτας στους δρόμους του χωριού 
λέει πολλά. Καλό θα ήταν, για όλους μας, να πηγαίνουμε μια-δυο φο-
ρές το χρόνο στο γιατρό προκειμένου να διαπιστώνουμε πόσο πλούσι-
οι είμαστε… Γιατί, τι πιο σημαντικό από την υγεία μας; Θα αποδείξουμε 
στον ίδιο μας τον εαυτό ότι αξίζει να ζούμε! Για μας, την οικογένειά μας, 
τα παιδιά και τα εγγόνια μας! 
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα μιλήσουμε για τη μάστιγα της 
τρίτης ηλικίας, την οστεοπόρωση. 

(*) Ο Δημήτρης Κυρούλης είναι προπτυχιακός φοιτητής  
στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 

Το εν λόγω κείμενο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του  
Σπύρου Σερβετά, παππού του ανιψιού μου.  

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών βράβευσε το βιβλίο του Άγγελου Παπασπύρου «Κείμενα 
για το Πέτα», που περιέχει κείμενά του που δημοσιεύτηκαν στα «Νέα του Πέτα». Το βιβλίο 
χαρακτηρίστηκε «ολοκληρωμένο χρονικό μαρτυρίας»
Η απονομή του βραβείου έγινε από τον πρόεδρο της Ένωσης και συγχωριανό μας Λευτέρη 
Τζόκα (φωτογραφία).  

Βράβευση του βιβλίου του  
Άγγελου Παπασπύρου «Κείμενα για το Πέτα»

Ο μπάρμπα Τάκης  
Κυρούλης 85 ετών.  

Βόλτα στο Μάη Θανάση
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Ημέρα Απόδημου Πετανίτη

Εισηγήσεις των ομιλητών
Κεντρικοί ομιλητές στη φετινή εκδήλωση ήταν ο ιστορικός Κωστής Καρπόζηλος που έθιξε κοινωνικές πλευρές της μετανάστευ-
σης και η Μαρία Κουτσούμπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια που αναφέρθηκε στο Ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι.
Στη συνέχεια παραθέτουμε κείμενα των δύο εισηγητών που αντανακλούν το περιεχόμενο των εισηγήσεών τους. 

Τόποι και άνθρωποι σε κίνηση
Του Κωστή Καρπόζηλου

Ο Κωστής Καρπόζηλος εί-
ναι ιστορικός, διευθυντής 
των Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας και 
συγγραφέας του βιβλίου 
«Κόκκινη Αμειρκή: Έλληνες 
μετανάστες και το όραμα 
ενός Νέου Κόσμου (1900-
1950)»

Οτρόπος που συνήθως σκεφτόμαστε τη με-
τανάστευση είναι στερεότυπος: ως μία μετα-

κίνηση, γεωγραφική, από το σημείο Α στο σημείο 
Β. Προφανώς αυτό ισχύει. Ισχύει για κάθε έναν 
και κάθε μία που σε διαφορετικές χρονικές στιγ-
μές έφυγε από το Πέτα και κατευθύνθηκε σε μέχρι 
χτες άγνωστους προορισμούς στην Ελλάδα, στην 
Ευρώπη, στην Αυστραλία, στη Βόρεια και Νότια 
Αμερική. 
Η μετανάστευση όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι 
μια δυναμική διαδικασία που συνδέει με άπειρα νή-
ματα τους τόπους, τους ανθρώπους και τις ιδέες: οι 
φωτογραφίες των συγγενών που ανταλλάσσονται 
με το ταχυδρομείο, τα τραγούδια που ακούγονται 
και "εδώ" και "εκεί", τα εμβάσματα που με τη δου-
λειά "εκεί" βοηθούν τους "εδώ", οι συνήθειες, οι 
ιδέες, οι νοοτροπίες διαπλέκονται με τρόπους που 
αμφισβητούν το να δούμε τη μετανάστευση ως μία 
απλή μετακίνηση. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ένα 
μικρό ή μεγαλύτερο Πέτα δημιουργείται στην Αθή-
να, στη Νέα Υόρκη ή το Σίδνεϊ, θα πρέπει να δούμε 
πώς μία μικρή Αθήνα, μια μικρή Νέα Υόρκη, ένα 
μικρό Σίδνεϊ δημιουργείται στο ίδιο το Πέτα. 
Ας σκεφτούμε τη μετανάστευση λοιπόν ως "κίνη-
ση" και με αφετηρία αυτή τη σκέψη ας συζητήσου-
με το πώς μπορεί ένα γεωγραφικό σημείο, το Πέτα, 
να συνδέεται και να επικοινωνεί με άλλα στο χάρτη. 
Και αν το δούμε έτσι, ίσως θα πρέπει να σκεφτού-
με και μία επιπλέον διάσταση. Τις τρεις τελευταίες 
δεκαετίες χιλιάδες άνθρωποι από κάθε σημείο του 
ορίζοντα φτάνουν στην Ελλάδα. Η παρουσία τους 
τροποποιεί τις οικονομικές και κοινωνικές ισορρο-
πίες της χώρας μας, αλλά ταυτόχρονα και εκείνες 
που σχετίζονται με τους τόπους προέλευσής τους. 
Η διαδικασία αυτή διαπλέκεται με την οργανική 
ένταξή τους και ενσωμάτωση στην ελληνική πραγ-
ματικότητα. Έτσι, μπορεί σήμερα στο Πέτα οι μετα-
νάστες και μετανάστριες του χτες από την Αλβανία 
για παράδειγμα να είναι πια «ντόπιοι». Και την ίδια 
στιγμή με τις φωτογραφίες που στέλνουν στους 
συγγενείς τους, τα προϊόντα που κουβαλούν πίσω 
στον αρχικό τόπο προορισμού τους, τα τραγούδια 
και τα ήθη που μεταφέρουν το καλοκαίρι όταν γυρί-
ζουν «πίσω» να δημιουργούν ένα μικρό Πέτα στα 
χωριά της αλβανικής ενδοχώρας από την οποία 
ξεκίνησαν την πορεία τους τη δεκαετία του 1990. 
Αυτή είναι η ιστορία της μετανάστευσης: ένα μπερ-
δεμένο κουβάρι διαδρομών, προσδοκιών, διαψεύ-
σεων και εκπληρώσεων που συνθέτει όμως μία 
συναρπαστική αφήγηση για την επιθυμία των αν-
θρώπων να βελτιώσουν τους υλικούς και ηθικούς 
όρους της καθημερινότητάς τους. Στο κουβάρι 
αυτό, υπάρχει όμως ένα πυρήνας: στην περίπτω-
σή μας αυτός είναι το Πέτα, το χωριό εκείνο με την 
ιδιαίτερη ιστορία που γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν 
ξένοι, υπάρχουν μόνο άνθρωποι και τόποι. 

Το χορευτικό 

των ενηλίκων 

του Μορφωτικού

Ο Πρόεδρος  
της Αδελφότητας  

Γ. Κακαριάρης Οι ηθοποιοί Περικλής Μοσχολιδάκης και Μαρία Κόμη-Παπαγιαννάκη

Ο παπα- 
Νίκος 
απευθύνει 
χαιρετισμό

Το παιδικό χορευτικό του Μορφωτικού Συλλόγου
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Η ξενιτιά μέσα από το τρισυπόστατο της μελωδίας, του λόγου και της 
κίνησης στον λαϊκό παραδοσιακό χορό της Ηπείρου

της Μαρίας Ι. Κουτσούμπα

Οελληνικός παραδοσιακός χορός πραγματώνε-
ται μέσα από το τρισυπόστατο της μελωδίας, 

του λόγου και της κίνησης. Το τρισυπόστατο αυτό 
ανέκυψε μέσα από πρώτο σύνθετο τελετουργικό 
δρώμενο των τριών αδιαχώριστων συνιστωσών 
της μελωδίας, του λόγου και της κίνησης/χορού 
(τριφυές, τρισυπόστατο, τριαδικό) στην αρχαία Ελ-
λάδα. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι συνιστά 
λαϊκή δημιουργία αντανακλώντας τον κοινό τρόπο 
ζωής, τις κοινές αντιλήψεις και συνήθειες της ομά-
δας, και ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με όλες τις 
εμπειρίες της κοινωνικής ζωής (γέννηση, θάνατο, 
έρωτα, πόλεμο, ξενιτιά κ.λπ.). Λειτουργώντας στην 
πορεία του χρόνου ως ζωντανό κομμάτι του λαού, 
εκφράζεται μέχρι σήμερα μέσα από τη μουσικοχο-
ρευτική παράδοση της Ελλάδας.
Στη βάση αυτή, το φαινόμενο της ξενιτιάς δεν θα 
μπορούσε να απουσιάζει από τον λαϊκό παρα-
δοσιακό χορό της Ηπείρου. Σύμφωνα με τον Η. 
Δήμα («Η χορευτική παράδοση της Ηπείρου»), 
κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, αλλά 
και ιστορικές συγκυρίες κατά το παρελθόν, έκαναν 
αφόρητη τη ζωή των κατοίκων της, εξαναγκάζοντας 
πολλούς Ηπειρώτες να ξενιτευτούν. Η αναχώρη-
ση εκείνων που ξενιτεύονταν αλλά και ο ερχομός 
όσων ξαναγύριζαν, γιορτάζονταν με γλέντια όπως 
στο χωριό Μόλιστα της Κόνιτσας, όπου μια από 
τις περισσότερο δημοφιλείς διασκεδάσεις με χορό 
και τραγούδι ήταν τα λεγόμενα ‘ζιαφέτια’ που διορ-
γανώνονταν με την ευκαιρία επιστροφής κάποιου 
ξενιτεμένου.
Το γεγονός της ξενιτιάς δεν άφησε λοιπόν ανεπη-
ρέαστη τη μουσικοχορευτική παράδοση της Ηπεί-
ρου αλλά αποτυπώθηκε μέσα από το τρισυπόστα-
το της μελωδίας, του λόγου και της κίνησης στον 
λαϊκό παραδοσιακό χορό της. Κάποια ενδεικτικά 
παραδείγματα είναι: Βαρέθηκα την ξενιτιά (τσάμικο 
Κόνιτσας), Ξενιτεμένο μου πουλί (συρτός στα δύο 
ή με ιδιαίτερη μορφή στο χωριό Μοσπίνα, σήμερα 
Λύγγο, Ιωαννίνων), Η ξενιτιά μας χώρισε (πωγω-
νίσιος), Άσπρα μου πουλιά (της ξενιτιάς, Ζαγορί-
σιος), Ο ξενιτεμένος (4σημο στα τρία ή στα δύο), 
Τα βάσανα της ξενιτιάς (ιδιότυπο τσάμικο), Γιάννη 
μου το μαντήλι σου (πωγωνίσιος κυρίως και στα 
τρία), Δεν μου βαρούν τα ξένα (στα τρία), Την άμ-
μο-άμμο πήγαινα (στα τρία) κ.ά. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο ότι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση της Πα-
νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, η «Πίτα 
του Ηπειρώτη», αφιερώθηκε το 2014 στην ξενιτιά 
"Βαρέθηκα στην Ξενιτιά" (http://www.panepirotiki.
com/press-20140206-pitta.html).
Καταληκτικά, ο χορός ως βιολογικό και πολιτισμι-
κό φαινόμενο, ως πράξη και ως γεγονός, συνιστά 
αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής πρακτικής και 
της συνολικής δομής ενός πολιτισμικού συστήμα-
τος. Ο παραδοσιακός χορός της Ηπείρου, μέσα 
από το τρισυπόστατο της μελωδίας, του λόγου και 
της κίνησης, δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει και 
το φαινόμενο της ξενιτιάς που τόσο έντονα χαρα-
κτηρίζει τον τόπο αυτό.

Η Μαρία Ι. Κουτσούμπα εί-
ναι Αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών

Από θεατρικό δρώμενο της εκδήλωσης

Εικόνες από 
το φουαγιέ 

του θεάτρου

Χορευτικό του 
Μορφωτικού
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
ΑΡΔΕΥΤΊΚΟ ΚΑΝΑΛΊ 
ΠΕΤΑ - ΚΟΜΠΟΤΊΟΥ

Να ελπίζουμε ότι θα μπει κάποτε 
το νερό στ’ αυλάκι;

Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διά-
στημα στην κατασκευή του αρδευτικού κανα-
λιού που θα εκτείνετε από το Πουρνάρι ΙΙ έως 
την περιοχή του Κομποτίου.
Το έργο, που καρκινοβατεί δεκαετίες τώρα, 
αποτελεί αντικείμενο συχνής αναφοράς των 
Νέων του Πέτα. 
Φαίνεται όμως, ότι η έμφαση που δίνεται από 
τις τοπικές κοινωνίες στη σημασία του για την 
αγροτική παραγωγή, αρχίζει να αποδίδει καρ-
πούς.
Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου 
είχε επισημανθεί ήδη από τη δεκαετία του 
1970, πριν ακόμη τη δημιουργία των φραγ-
μάτων, όπου υπήρξε σκέψη για παροχέτευση 
νερού από τον Άραχθο σε κανάλι που θα κά-
λυπτε τις ανάγκες άρδευσης του κάμπου που 
εκτείνεται από τις ιδιοκτησίες του Πέτα, μέχρι 
την περιοχή Κομποτίου. 
Να σημειωθεί ότι την ίδια εποχή, με παρεμ-
βάσεις δραστήριων αγροτών από το Πέτα, 
λειτουργούσε αρδευτικό κανάλι που κάλυπτε 
περιοχές όπως η Ζερμή, το Θεοτοκιό, αλλά 
και ακόμη χαμηλότερα. 
Με την κατασκευή των δύο φραγμάτων τη δε-
καετία του 1980, χρηματοδοτήθηκαν οι πρώ-
τες μελέτες, που όμως παρέμειναν στις κα-
λένδες έως το 2000, όπου οι αρχικές μελέτες 
αναθεωρήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 
Η πλήρης μελέτη συνολικά προβλέπει την 
κατασκευή ενός βασικού έργου μεταφοράς 
νερού από το φράγμα Πουρνάρι ΙΙ μέχρι την 
Περάνθη (αγωγός μέχρι τον Άγιο Δημήτριο 
και κανάλι μέχρι το πέρας  του έργου) και 
εκατέρωθεν αυτού την άρδευση 9 συνολικά 
περιοχών που για κάθε μια απαιτείται η κατα-
σκευή αντλιοστασίου και αρδευτικού δικτύου 
υπό πίεση. Το έργο καλύπτει βασικά πεδινές 
περιοχές και δεν επεκτείνεται στους λόφους. 
Τμήμα του συνολικού έργου που περιλαμβά-
νει την κατασκευή του βασικού έργου μετα-
φοράς νερού με το αντλιοστάσιο ανύψωσης 
της στάθμης στον Άγιο Δημήτριο και την κατα-
σκευή των απαιτούμενων έργων (αντλιοστά-
σιο και δίκτυα) για τη Ζώνη 8 που βρίσκεται 
στην περιοχή Κομποτίου. Η εργολαβία είναι 
σε εξέλιξη αλλά δεν αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν με αυτή τα έργα της Ζώνης 8, λόγω 

υπερβάσεων του προϋπολογισμού για κάλυ-
ψη απρόβλεπτων αναγκών. 
Στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών 
είναι η ταχεία δημοπράτηση μιας εργολαβίας 
που θα ολοκληρώσει την υφιστάμενη εργολα-
βία και θα εντάξει μία ή δύο ακόμη αρδευτικές 
ζώνες (για τις οποίες υφίστανται ώριμες πλή-
ρεις μελέτες) ώστε το έργο κα καταστεί λει-
τουργικό, έστω και σε λίγα τμήματά του. 
Ταυτόχρονα, πρόθεση του υπουργείου είναι 
να αναθέσει την εκπόνηση της επικαιρο-
ποίησης και ολοκλήρωσης των μελετών για 
όλες τις αρδευτικές ζώνες ώστε να μπορεί 
να δημοπρατηθεί στη συνέχεια το σύνολο 
του έργου. Η επικαιροποίηση της μελέτης θα 
επανεξετάσει τις αρδευτικές ανάγκες και τη 
δυνατότητα επέκτασης του δικτύου σε μεγα-
λύτερα υψόμετρα.

Ανάγκη για επέκταση στην κάλυ-
ψη των αγροτικών εκτάσεων

Με την επανεκκίνηση των έργων, κρίνουμε 
ότι διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
για να μπει, επιτέλους, το …νερό στ’ αυλάκι.
Άποψή μας είναι ότι πρέπει να προχωρή-
σει απρόσκοπτα το μέρος του έργου που 
είναι ήδη ώριμο, ώστε να αρχίσει επιτέλους 
να λειτουργεί.Οφείλουμε, όμως, να είμαστε 
σε διαρκή εγρήγορση ώστε να ολοκληρωθεί 
σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό, που 
κάλυπτε έκταση μέχρι την απόληξη της Βα-
λαώρας στην περιοχή της Περάνθης, με τα 
αντίστοιχα αντλιοστάσια που θα το καθιστούν 
λειτουργικό.
Σ’ αυτήν, τη δεύτερη φάση του σχεδιασμού, 
είναι ζωτικής σημασίας για ελαιοπαραγω-
γούς, αλλά και άλλους αγρότες από το Πέτα, 
το Νεοχωράκι, τη Μεγάρχη, τις Σελλάδες, το 
Κομπότι κ.ά., η επέκταση της κάλυψης άρ-
δευσης και σε τμήματα που βρίσκονται σε 
λοφώδεις εκτάσεις.
Η πρόοδος του έργου οφείλει να είναι αντικεί-
μενο στενής παρακολούθησης και αναγκαίων 
παρεμβάσεων από το σύνολο των τοπικών 
κοινωνιών. Ειδικότερα, από φορείς όπως η Το-
πική Αυτοδιοίκηση, αλλά και αγροτικούς συλ-
λόγους, ομάδες αγροτών, επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και 
έχουν να ωφεληθούν από μια τέτοια εξέλιξη.
Σε κάθε περίπτωση, τα Νέα του Πέτα θα πα-
ρακολουθούν το θέμα στενά.

ΕΚΛΕΊΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ 
ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΊΟΥ
Φτωχότερη η πλατεία από το κλείσιμο του τε-
λευταίου περίπτερου. 
Μετά το θάνατο της τελευταίας ιδιοκτήτριας, 
που διατηρούσε το δικαίωμα λειτουργίας του 
περίπτερου λόγω αναπηρίας πολέμου του 
συζύγου της, τα παιδιά της, που το λειτουρ-
γούσαν τα τελευταία χρόνια, έχασαν το δικαί-
ωμα χρήσης.

Έκλεισε το τελευταίο περίπτερο.  
Φτωχότερη η πλατεία. 

Τώρα μένει κλειστό με άγνωστο το μέλλον του.
Με αφορμή αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη ας 
μας επιτραπούν κάποια σχόλια.
Αρχικά να πλέξουμε το εγκώμιο της λειτουρ-
γίας των περιπτέρων, αλλά και ειδικότερα του 
συγκεκριμένου. Εδώ είναι αλήθεια αυτό που 
λέγεται ότι συχνά εκτιμάς κάτι όταν το χάνεις.
Πολλαπλές οι χρησιμότητες του περίπτερου 
της πλατείας. Προμήθευε τους συγχωριανούς 
μας με πλήθος μικροπράγματα, όπως εισιτή-
ρια για το αστικό, κάρτες τηλεφώνων, τσιγάρα, 
και ένα σωρό μικροπράγματα. Τώρα πρέπει 
να πηγαίνουν στην Άρτα και στα σουπερμάρ-
κετ της περιοχής να τα προμηθευτούν.
Ιδιαίτερα τη διάρκεια του καλοκαιρού, ήταν απα-
ραίτητο μέρος της λειτουργίας της πλατείας.
Η λειτουργεία ενός περιπτέρου δεν περιορί-
ζεται μόνο στο εμπορικό μέρος. Επιτελεί έναν 
ευρύτερο κοινωνικό ρόλο, αφού είναι μια ση-
μαντική πηγή ενημέρωσης. Και το συγκεκρι-
μένο περίπτερο πρόσφερε πάντα ευρύτατη 
και έγκυρη ενημέρωση για πλήθος θεμάτων. 
Ένα άτυπο, αλλά ουσιαστικό κέντρο ενημέ-
ρωσης του χωριού!
Γνώμη μας είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο 
πρέπει να ξαναλειτουργήσει περίπτερο. Δεν 
γνωρίζουμε τα νομικά θέματα που σχετίζονται 
με την λειτουργία ενός περίπτερου, αλλά η 
χρησιμότητά του είναι προφανής και η δημο-
τική αρχή πρέπει να διερευνήσει τη δυνατό-
τητα αυτή. 
Προτείνουμε, μάλιστα, μια καλαίσθητη ελα-
φριά κατασκευή, που να ανταποκρίνεται στις 
σύγχρονες λειτουργίες ενός περιπτέρου και 
με ένα ελκυστικό ενοίκιο ώστε να υπάρξει εν-
διαφέρον για την ενοικίασή του.  

ΊΔΡΥΣΗ «ΚΟΊΝΩΝΊΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟΥ»  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ  
ΝΊΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ο Δήμος Ν. Σκουφά δημιούργησε «Κοινω-
νικό Παντοπωλείο». Στην ιστοσελίδα του 
δήμου έχουν αναρτηθεί τα κριτήρια για την 
ένταξη των συμπολιτών μας στο κοινωνικό 
Παντοπωλείο, καθώς και τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται. Επίσης πληροφορίες πα-
ρέχονται στις υπηρεσίες του Δήμου.
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Ετήσιος χορός του συλλόγου μας
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Εξαιρετική ορχήστρα και πλούσιο πιάτο σε λογική τιμή
Η τιμή της πρόσκλησης θα είναι, για ακόμη μια χρονιά, 18€ και θα περιλαμβάνει:

ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ

• ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
• ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
• ΤΖΑΤΖΙΚΙ ή ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ
• ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ
• ΜΠΕΚΡΗ ΜΕΖΕ

 

Το ατομικό πιάτο περιλαμβάνει: ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ, ή ΠΑΝΣΕΤΑ, ή ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΦΙΛΕΤΟ, ή ΜΠΙΦΤΕΚΙ.
Η κατανάλωση κρασιού (ροζέ ή λευκό) και αναψυκτικών είναι ελεύθερη.
Το μαγαζί διαθέτει εξαιρετική ορχήστρα με ευρύ ρεπερτόριο, που θα ενισχυθεί με παρα-
δοσιακό δημοτικό τραγούδι από το φίλο του συλλόγου μας, Παναγιώτη Μαρκοστάμο. 
Η χωρητικότητα του μαγαζιού είναι στα 160 άτομα.

H Αδελφότητα το γλεντάει (φωτογραφία αρχείου). 

Προμήθεια προσκλήσεων
Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από τα μέλη του Δ.Σ.:  – Γιώργο Κακαριάρη στο τηλ. 6937136555 και Δημήτρη Κυρούλη στο τηλ. 
6976134558. Στις κρατήσεις τραπεζιών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

ΑΚΑΛΥΠΤΗ Η ΠΛΑΤΕΊΑ 
ΑΠΟ ΚΑΔΟΥΣ ΓΊΑ  
ΜΊΚΡΟΣΚΟΥΠΊΔΊΑ

Μετά το κλείσιμο και του τελευταίου περί-
πτερου στην πλατεία του χωριού που διέ-
θετε κάδους σκουπιδιών που μπορούσε να 
χρησιμοποιεί ο καθένας μας, μάταια αναζη-
τήσαμε εμφανείς κάδους. 
Μετά από συστηματική έρευνα (!), βρέθηκε 
ένας κρυμμένος ανάμεσα στα «κολλάρα» 
των πλάτανων (στη φωτογραφία).
Ας φροντίσει η δημοτική αρχή για την κάλυ-
ψη το χώρου της πλατείας με κατάλληλους 
κάδους. Γιατί όπως λέει και η δημοτική πινα-
κίδα στην είσοδο του χωριού: «Η καθαριότη-
τα είναι πολιτισμός»!     

Κρυμμένος ανάμεσα στα πλατάνια ο μοναδικός 
κάδος της Πλατείας.

ΨΗΦΊΣΜΑ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ  
Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΓΊΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΑΤΟΊΚΊΑΣ

 Το Δ.Σ. του Δήμου Ν. Σκουφά ομόφωνα 
έκανε δεκτό ψήφισμα για την προστασία 

της πρώτης κατοικίας.  Το ψήφισμα, που 
κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης Πα-
ρέμβαση Πολιτών Χαράλαμπος (Μπάμπης) 
Πεσλής, είναι το επόμενο:  
Μετά το κόψιμο των μισθών, των συντάξε-
ων, των επιδομάτων , την αύξηση της ανερ-
γίας, οι πιο αδύναμοι της κοινωνίας μας, αυ-
τοί που επλήγησαν και πλήττονται , από τις 
μνημονιακές πολιτικές που προκάλεσαν την 
κρίση, χάνουν τώρα το σπίτι, το μαγαζί και 
το χωράφι τους, για να σωθούν για άλλη μια 
φορά οι τράπεζες.
Ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικί-
ας δεν υπάρχει, αφού ο αναθεωρημένος νό-
μος Κατσέλη ελάχιστη προστασία προσφέ-
ρει και  οι επαγγελματίες δεν μπορούν να 
υπαχθούν σ’ αυτόν, ενώ με την εφαρμογή 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τα πιο 
αδύναμα στρώματα θα υποστούν τους πλει-
στηριασμούς, για χρέη που δεν μπορούν  
να αποπληρώσουν σε κράτος τράπεζες, 
ταμεία.  Οι δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα, 
ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων, με τις 
ελάχιστες δυνατότητες που έχουν, προσπά-
θησαν να στηρίξουν τους  πιο αδύναμους 
δημότες τους με κάθε τρόπο. Έτσι και τώρα, 
το δημοτικό συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΚΟΥΦΑ  στέκεται έμπρακτα στο πλευρό 
των πιο αδύναμων πολιτών του δήμου μας 
και δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε μαζί 
τους, όποτε και όπως χρειαστεί για να προ-
στατεύσουμε τη λαϊκή κατοικία και περιου-
σία τους.
Καλούμε την κυβέρνηση και την Ελληνική 
Βουλή (μαζί και με την αντιπολίτευση) να 
νομοθετήσουν: 
• την κατάργηση του νόμου για τους ηλε-

κτρονικούς πλειστηριασμούς

• την πραγματική προστασία της λαϊκής 
κατοικίας και περιουσίας με την καθιέρω-
ση μεταξύ άλλων αναγκαίων μέτρων του 
ακατάσχετου της πρώτης κατοικίας.

• τη γενναία διαγραφή των χρεών, των λαϊ-
κών οικογενειών, προς τράπεζες, κράτος, 
δήμους και ταμεία.

• τη δυνατότητα εξαγοράς των δανείων 
από τους πληττόμενους με τους όρους 
που δίνονται στα funds.

 Τέλος καταδικάζουμε τη βία και την κατα-
στολή που ασκήθηκε στο ειρηνοδικείο Αθή-
νας και την χρήση χημικών μέσα σε κλειστό 
χώρο σε βάρος των κινημάτων κατά των 
πλειστηριασμών και δηλώνουμε τη στήριξή 
μας σ΄αυτά.

ΣΤΟΝ ΑΓΊΟ ΔΗΜΗΤΡΊΟ 
ΓΊΟΡΤΑΣΑΝ  
ΤΟ 20.018!

Χαμός έγινε στο διαδίκτυο από λάθος της 
άτυχης φουρνάρισσας στην αναγραφή του 
νέου έτους στην πίτα του συλλόγου του 
Αγίου Δημητρίου (Κυράτσα), που έκοψε τις 
προάλλες ο Δήμαρχος! 

Ένα μηδενικό εκτόξευσε τη χρονολογία στο 
20.018 και άντε τώρα να συμμαζέψεις χιου-
μορίστες, αλλά και… άσπονδους φίλους! 
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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

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Άρτας στο ποδόσφαι-
ρο και η ομάδα μας η ΑΟΦ πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις. 
Η παρουσία της έχει κερδίσει το χειροκρότημα του φίλαθλου κόσμου. 

Ευχόμαστε η χρονιά να κλείσει με επιτυχία.

Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ

στο μνημείο του Πέτα

ΚΥΠΕΛΛΟ  
ΣΤΟΝ ΤΕΛΊΚΟ  

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ  
25 ΧΡΟΝΊΑ

Πραγματοποιώντας κατα-
πληκτικές εμφανίσεις, η 
ΑΟΦ μετά από 25 χρόνια 
θα βρεθεί στον τελικό της δι-
οργάνωσης. Στον ημιτελικό 
κέρδισε το ΜΕΝΙΔΙ με 1-0.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας 
συγχαίρει ποδοσφαιριστές, 
προπονητή και διοίκηση για 
τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Μια 
επιτυχία που έκανε όλους 
τους Πετανίτες περήφανους.

ΟΜΑΔΑ  
ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΤΗ  

Β΄ ΕΘΝΊΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΣΧΕΔΟΝ 40 ΧΡΟΝΊΑ!

Αξιόλογη προσπά-
θεια, ως πρωτάρα 
στη Β’ εθνική κατη-
γορία, πραγματο-
ποιεί η Α.Ε. ΚΑΡΑ-
ΪΣΚΆΚΗΣ (ομάδα 
η οποία προέκυψε 
από τη συνένωση 3 
ομάδων: Διασέλου, Άνω Πέτρας και Α.Ο. 
Άρτας). 
Συγκεκριμένα, η ομάδα του όμορου δή-
μου, με στελέχη, σε διοικητικό και αθλη-
τικό επίπεδο, άτομα από το χωριό μας, 
βρίσκεται στην 8η θέση με 18 βαθμούς. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, στην ομάδα 
δραστηριοποιείται ως μέλος του ΔΣ ο Κώ-
στας Αλέξης και συμμετέχουν στην Κ19 ο 
Χρήστος Βλάχος του Γεωργίου και στην 
πρώτη ομάδα ο Τσάκαλος Άγγελος του 
Βασιλείου (δανεικός στον Σκουφά Κομπο-
τίου-Γ’ εθνική). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4η : ΚΑΜΠΗ – ΑΟΦ = 2-0
5η : ΑΟΦ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ = 1-1
6η : ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ – ΑΟΦ = 0-0
7η : ΦΙΛΟΘΕΗ – ΑΟΦ = 0-1
8η : ΑΟΦ – ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ = 1-4
9η : ΜΕΛΙΣΣΑ – ΑΟΦ = 3-0

10η : ΑΟΦ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ = 2-0
11η : ΑΟΚ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΑΟΦ = 0-4
12η : ΑΟΦ – ΦΛΩΡΙΑΔΑ = 0-1
13η : ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟΦ = 0-4
14η : ΑΟΦ – ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ = 2-1
15η : ΑΟΦ – ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ = 4-1
16η : ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΑΟΦ = 0-2
17η : ΑΟΦ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ = 2-0

Η ομάδα μας βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με 
32 βαθμούς.
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       Κοινωνικά

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
 � ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50,00€ 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΓΑΒΡΟΓΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΥ

 � ΚΥΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20,00€ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΕΘΕΡΟΥ ΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΣΕΡΒΕΤΑ

 � Η ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ  - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΕΔΩΣΕ 20€ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΛΟΛΑΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΟI  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

• ASENCO ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,00€

• ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150,00€

ΕΠΊΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΊΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΊΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ  

ΤΟΥ 2017
Μια ακόμη επιτυχία στις εισαγωγικές 

εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
Αγγελική Ψώφιου (εγγονή του Βασίλη 
Αγγέλη) πέρασε στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών

(Τα «κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδή-
σεις μέχρι την 31-12-2017)

ΘΑΝΑΤΟΙ
• ΣΤΙΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 

ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΤΩΝ 89

• ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΓΟΥΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  ΕΤΩΝ 54

• ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΚΥ-
ΡΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΕΤΩΝ 99

• ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΠΕ-
ΣΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΕΤΩΝ 81

• ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΕ-
ΣΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 91

• ΣΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΣΕΡΒΕΤΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 
85

• ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΤΣΙΝΤΖΗΛΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 91

• ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΚΥΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 78

• ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΙ-
ΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΩΝ 79

• ΣΤΙΣ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 84

Συνδρομές
• ΛΑΛΟΥ ΒΑΝΑ 30,00
• ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
• ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00
• ΜΠΑΖΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 20,00
• Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΑ 50,00
• ΖΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,00
• ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,00
• ΓΕΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00
• ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΚΛΑ 20,00
• ΡΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5,00
• ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 20,00
• ΚΩΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 10,00
• ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 20,00
• ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
• ΜΑΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15,00
• ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 10,00
• ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ 20,00
• ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 15,00
• ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 15,00
• ΚΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,00
• ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00
• ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00
• ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20,00
• ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΝΤΙΝΑ 15,00
• ΒΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 20,00
• ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,00
• ΚΟΛΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 20,00
• ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 20,00
• ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 20,00
• ΓΕΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00
• ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00
• ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΟΚΑΣ 20,00
• ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
• ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20,00
• ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00
• ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00
• ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25,00
• ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00
• ΜΑΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 10,00
• ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40,00
• ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00
• ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
• ΜΠΙΖΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30,00
• ΜΠΙΖΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30,00
• ΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 20,00
• ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15,00
• ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20,00
• ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 20,00
• ΣΕΡΑΦΗ ΣΟΦΙΑ 20,00
• ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00
• ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,00
• ΦΩΤΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00
• ΡΙΖΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ 50,00
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΙΚΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 30,00
• ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40,00
• ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40,00
• ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΤΣΑ 20,00
• ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50,00
• ΜΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 50,00
• ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00
• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20,00
• ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30,00
• ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 10,00
• ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30,00
• ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00
• ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25,00
• ΓΕΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10,00
• ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00
• ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00
• ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 35,00

ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΊΣΜΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ €

1 Συνδρομές & Οικονομικές ενισχύσεις 2017 3.765,00
2 Χορηγοί, διάθεση ημερολογίων, βιβλίων κ.λ.π. 1.838,00
3 Έσοδα Χορού 26/03/2017 2.435,00
4 Τόκοι καταθέσεων 0,25

Σύνολο Εσόδων 2017 8.038,25
Συν. Υπόλοιπο 2016 4.045,75

Γενικό Σύνολο Εσόδων & Υπολοίπου 12.084,00

ΕΞΟΔΑ €
1 Έκδοση εφημερίδας - ταχυδρομικά & διανομή 3.084,45
2 Οικονομική ενίσχυση Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ 100,00
3 Έξοδα Χορού 26/03/2017 2.229,40
4 Έξοδα εκδήλωσης Πάσχα στο Χωριό (στάμνες-τσίπουρο-αναψυκτικά) 595,00

5 Έξοδα εκδήλωσης 03/12/2017  
(έπαινοι-διαμονή χορευτικού-κέτερινγκ κλπ) 1.779,80

6 Έξοδα Γ.Σ. 19/02/2017 (πίτα-τσίπουρο-κλπ) 49,24
7 Οικονομική ενίσχυση Αγίου Γεωργίου Πέτα 87,80
8 Έκδοση ημερολογίου 2016 400,00
9 Έξοδα ποδοσφαιρικού τουρνουά Π.Σ.Ε. 139,00

10 Διάφορα έξοδα 23,55
Σύνολο Εξόδων 2017 8.488,24

Ανακεφαλαίωση
Έσοδα 2017 & υπόλοιπο 2016 12.084,00 €
Μείον Έξοδα 2017 8.488,24 €
Υπόλοιπο 31/12/2017 3.595,76 €

Σε λογαριασμό Τράπεζας 2.629,61 €
Μετρητά στο Ταμείο 966,15 €
Σύνολο 3.595,76 €

Αθήνα 11/02/2018
Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Υπάρχουν ακόμα Πετανίτες που χρησιμοποιούν άλογα  

και συμπαθή γαϊδουράκια για μέσα μεταφοράς. (φωτ. του 2004)

Εκδήλωση στην πλατεία του Πέτα το 1938

Το Μνημείο στην παλιά του μορφή στολισμένο στις εκδηλώσεις  
της 4ης Ιουλίου 1938

Γεφύρι Πλάκας: Αποκαταστάθηκε το ένα Βάθρο, 
συγκεντρώθηκαν τα υλικά που παρέσυρε ο 
Άραχθος και μέχρι τέλους Μαρτίου ολοκληρώνεται 
ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή του Γεφυριού. 
Τα έργα προβλέπεται να αρχίσουν το καλοκαίρι.

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του συλλόγου μας για το 2018. Φέτος για πρώτη φορά είναι επιτρα-
πέζιο. 
Στις σελίδες του θα βρείτε φωτογραφίες από το Πέτα μας, παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής του 
τόπου μας και τουριστικό οδηγό του χωριού μας.
Η τιμή του είναι 5 € και σας καλούμε να το αγοράσετε έχοντας και τους 12 μήνες του χρόνου το Πέτα 
στο σπίτι σας και βοηθώντας οικονομικά το σύλλογο. 
Θα το βρείτε στην Αθήνα από τα μέλη του Δ.Σ. και στο Πέτα, στο ΚΑΠΗ, στο Βιβλιοπωλείο Ελευθε-
ρίας Ζέρβα, στο ζαχαροπλαστείο Κακαριάρη και στο «Πάει Καιρός» του Κώστα Βάσιου. 
Ένα ημερολόγιο που δεν πρέπει να λείπει από το σπίτι και τη δουλειά κανενός Πετανίτη.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 2018 ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ


