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25ος Μεσημβρινός
του Κώστα Ζαχάρου

ΕΠΊ ΠΡΟΣΩΠΊΚΟΎ:
Γλέντησαν με την ψυχή  
τους οι Πετανίτες στην

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 

Κυριολεκτικά αδιαχώρητο φέτος από την 

προσέλευση των συγχωριανών μας στο 

κέντρο «Αδιαχώρητο», στην Πανόρμου.

Καρφίτσα δεν έπεφτε στο κέντρο διασκέ-

δασης, παρά το γεγονός ότι η χωρητικό-

τητά του ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τις 

επιλογές προηγούμενων ετών.

Η καλή διάθεση των συγχωριανών μας 

ήταν αποτυπωμένη στα φωτεινά και χα-

μογελαστά πρόσωπά τους, γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε και με τις πρώτες νότες της 

ορχήστρας!

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας ευχαριστεί όλους 

και όλες για την ανταπόκριση στην πρό-

σκληση και τη συμβολή στην επιτυχία της 

συνεστίασης.

Στη σελίδα 4 υπάρχει αναλυτικότερη πα-

ρουσίαση της συνεστίασης.

Σ’ ΑΥΤΟ  

ΤΟ ΦΥΛΛΟ  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΔΕΙΤΕ:

•  Νέα και το χορό της Αδελφότητας και φωτορεπορτάζ  
 (σελ. 4)

•  Βιβλιοπαρουσίαση των βιβλίων: «Γινάτι» του Γ. Καλπού-
ζου και «Εγχειρίδιο πολέμου κατά του καρκίνου»  
της Σοφίας Χρήσταινα (σελ. 9)

• Νέα από το Δήμο, στη στήλη «Τα εν Δήμω» (σελ. 6 και 7)

• Πλούσια τοπικά αθλητικά νέα (σελ. 10)

•  Κείμενα διαμαρτυρίας για την εξόρυξη  
υδρογονανθράκων στην Ήπειρο   (σελ. 8)

• Τα λαογραφικά του Τρύφωνα Σερβετά   (σελ. 2)

• Κοινωνικά νέα από το χωριό μας (σελ. 11) 

Έχουμε αποδεχτεί, ρητά ή άρρητα, 
ότι η θεματολογία της εφημερίδας 
μας και το πλαίσιο των ενδιαφερό-

ντων της σχετίζονται με την προβολή πολι-
τιστικών και ιστορικών στοιχείων του ιδιαί-
τερου χώρου αναφοράς μας, δηλαδή του 
Πέτα. Επίσης, ο σχολιασμός και η επισή-
μανση πλευρών της καθημερινότητας του 
χωριού, γίνονται με πρόθεση να συμβάλου-
με, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
Όμως, δεν είναι κανονικότητα αυτό που 
ζούμε. Σύννεφα πολλά σκιάζουν τη χώρα 
μας.
Η λέξη «πόλεμος» μπήκε για τα καλά στην 
καθημερινότητά μας. Στο άκουσμα της λέξης 
ανακαλούνται απωθημένες μνήμες στους 
παλιούς. Μούδιασμα και ανησυχία μας δια-
κατέχει. Δεσμεύει τη σκέψη, μας αποσυντο-
νίζει και καθηλώνει τη διάθεσή μας. Αλλάζει 
και τη ματιά που βλέπουμε τον κόσμο. 
Η πυκνότητα των προκλήσεων από τους 
«γείτονες» δεν αφήνει περιθώρια για πολ-
λαπλές ερμηνείες των προθέσεών τους. Το 
διακηρύττουν, χρόνια τώρα και μεθοδικά 
το προωθούν όταν κρίνουν ότι οι συνθήκες 
τους ευνοούν. Η κυριαρχία στο Αιγαίο, μέ-
χρι τον 25ο μεσημβρινό, είναι ένας από τους 
στόχος τους. 
Η πειρατική σύλληψη των δύο στρατιωτι-
κών μας στον Έβρο είναι δηλωτική της νέας 
«ποιότητας» που παίρνουν οι προκλήσεις 
των «γειτόνων». 
Στο βωμό μιας ψυχολογικής διαχείρισης του 
θέματος, διανέμουν μεθοδευμένα προσβλη-
τικές εικόνες με τους δύο στρατιωτικούς μας 
να σέρνονται σε στημένα δικαστήρια. 
Η αιχμαλωσία των δύο στρατιωτικών μας, 
μας στοιχειώνει! 

Ας αναρωτηθούμε:
• Είμαστε, εμείς, ο απλός λαός, ήσυχοι με 

τη συνείδησή μας, για τον τρόπο που αντι-
δράσαμε σ’ αυτήν την πειρατική συμπερι-
φορά του «γείτονα»; 

• Έχουμε εξαντλήσει, εμείς, ο απλός λαός, 
κάθε πρόσφορο μέσο για διεκδίκηση της 
παράδοσής τους;

• Κοινοποιήσαμε το αίτημά μας για άμεση 
απελευθέρωσή τους μέσα από τη φωνή 
συλλογικών φορέων και θεσμών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης;

• Αναπτύξαμε κινήματα αλληλεγγύης στους 
δύο, αντάξια της σοβαρότητας του γεγονό-
τος;

• Απευθύναμε, ατομικές ή/και συλλογικές 
επιστολές συμπαράστασης στους στρατι-
ωτικούς μας ή τους αφήσαμε στη μοναξιά 
του ατομικού τους σταυρού του μαρτυρίου; 

• «Βομβαρδίσαμε» με ηλεκτρονικά μηνύμα-
τα διαμαρτυρίας την τουρκική πρεσβεία 
και την τουρκική κυβέρνηση;

• Οργανώσαμε μποϊκοτάζ στα τούρκικα 
προϊόντα;

• Και τόσα άλλα που μπορεί να προτείνει η 
επινοητικότητα του λαού μας…

Να αντιδράσουμε! Και ας ισχυρίζονται κά-
ποιοι, με τη συνήθη αβάστακτη ελαφρότητα 
που τους διακρίνει, ότι η δημόσια έκφραση 
άποψης είναι προνόμιο επιφορτισμένων 
«ειδικών» (!). Που ακούστηκε σε δημοκρατι-
κές κοινωνίες να ενοχοποιείται ο λαός γιατί 
εκφράζει άποψη για θέματα που τον αφο-
ρούν! 
Είπαμε: δεν είναι κανονικότητα αυτό που 
ζούμε. Γι αυτό και είναι επικίνδυνη αμέλεια 
η πορεία τόσο σοβαρών θεμάτων να μην 
φέρνει το αποτύπωμα της λαϊκής θέλησης.
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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

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ 

ΤΗΛ.: 26810 83205

ΑΠΟ ΠΟΎ ΚΡΑΤΕΊ Η ΣΚΟΎΦΊΑ ΜΑΣ
Μαυρομάτης

του Τρύφωνα Σερβετά

Τ ο Μαυρομάτης είναι σύν-
θετο πατρωνυμικό όνομα, 
που προέρχεται από οικο-

γενειακό παρατσούκλι. Αποτελείται 
από τη λέξη μάτι, που εκφράζει ένα 
μέρος του σώματος, και από το επί-
θετο μαύρος, που το χαρακτηρίζει. 
Μαύρο + μάτι = μαυρομάτι, κι ο άν-
θρωπος με το παρατσούκλι, πήρε το 
όνομα Μαυρομάτης.
Παράλληλα με το πατρωνυμικό οι-
κογενειακό όνομα Μαυρομάτης, σε 
μερικές περιοχές έχει επικρατήσει 
και το σχετικό μητρωνυμικό οικογε-

νειακό όνομα Μαυρομάτας. Μαύρο 
+ μάτι = μαυρομάτι και η γυναίκαμε 
το παρατσούκλι Μαυρομάτα, από το 
οποίο προήλθε και το οικογενειακό 
Μαυρομάτας.
Στην τουρκική γλώσσα ο Μαυρομά-
της λέγεται Καραγκιόζης.
Τα οικογενειακά ονόματα, που προ-
έρχονται από παρατσούκλια με 
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου 
σώματος, τα συνήθιζαν πολύ οι Βυ-
ζαντινοί, όπως Κουτσομύτης, Στρα-
βομύτης, Ζαγαρομάτης, Μαυρομά-
της κ.λ.π.

Πολλά από τα ονόματα αυτά προ-
έρχονται από εξελληνισμό κάποιου 
αντίστοιχου ξενικού ονόματος, όπως 
συμβαίνει και με το Μαυρομάτης, 
που προήλθε από το τουρκικό Κα-
ραγκιόζης. Kara = μαύρο, göz = 
μάτι. Karagöz = Καραγκιόζης. Πολ-
λοί Έλληνες, με αίτησή τους, άλλα-
ξαν το κακόηχο όνομά τους για λό-
γους ευφημισμού. Έτσι το κακόηχο 
κι αντιαισθητικό Καραγκιόζης εξελ-
ληνίσθηκε κι επικράτησε εύηχο κι 
όμορφο Μαυρομάτης.

Σπάμε τα Μπότια
Τα Δ.Σ. της Αδελφότητας Πέτα και του Μορφωτικού Πολιτιστι-
κού κάθε χρόνο αναβιώνουν το έθιμο με το «ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ 
ΜΠΟΤΙ».
Η πλατεία γέμισε με κόσμο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμα και βγήκε να γιορτάσει. 
Δεκάδες παιδιά παρέλαβαν τα μπότια και τα έσπασαν υπό 
τους ήχους της καμπάνας του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου. Αναψυκτι-
κά, τσίπουρο και λουκούμια ήταν προσφορά για όλους. Η ανα-
βίωση των εθίμων του τόπου μας βρίσκεται ψηλά στις δράσεις 
των δύο συλλόγων. Τα ήθη κι έθιμα του Πέτα είναι κληρονομιά 
για όλους τους Πετανίτες και φροντίζουμε να μην ξεχαστούν. 
Φέτος αγοράστηκαν 150 μπότια και ευχαριστούμε θερμά τη Δημοτική αρχή για τη συνεισφορά της. 
Θα τονίσουμε, για άλλη μια φορά, ότι τα αντίγραφα αυτά, που με κόπο και κόστος αγοράζουμε είναι για τα μικρά 
παιδιά και όχι να τα παίρνουν και να τα πηγαίνουν κάποιοι στα σπίτια τους. 
Του χρόνου ευχόμαστε ακόμη περισσότεροι και με υγεία.

Αλευρόπιτα:
Η αλευρόπιτα ή ζυμαρό-
πιτα είναι μια γρήγορη 
συνταγή χωρίς φύλλο 
που συνηθίζεται στα Ζα-
γοροχώρια. 

Υλικά: 
• 3,5 ποτήρια νερού 

αλεύρι
• 1 φλυτζάνι του καφέ 

ελαιόλαδο
• 3 αυγά + 1 αυγό για 
το πάνω μέρος του 

χυλού
• 250 γρ. φέτα Ηπείρου

• λίγο αλάτι
• 2,5 ποτήρια νερό

Εκτέλεση: 
Ανακατεύουμε τα 

υλικά και φροντίζουμε 
να δημιουργηθεί χυλός 
όχι πολύ σφιχτός (πιο 
αραιός από αυτόν 
του κέικ). Αλείφουμε 
ένα ταψί (λεπτό σινί 
διαμέτρου 48cm) με 
λάδι και λίγο βιτάμ για 
να μην κολλήσει η πίτα 
μας και ρίχνουμε μέσα 
το μίγμα.
Ρίχνουμε από πάνω 
μικρά κομματάκια 
φέτας, βούτυρο και 1 
αυγό χτυπημένο.
Ψήνουμε στους 180-200 
C μέχρι να ροδίσει.

Τυρόπιτα της γιαγιάς
Συστατικά:

• 1 πακέτο έτοιμο φύλλο

Για την γέμιση
• 1 κουτί γάλα εβαπορέ

• 4 ποτήρια νερό
• 1 ποτήρι σιμιγδάλι ψιλό

• 3 κουτ. βούτυρο  
αγελαδινό
• 3 αυγά

• 1/2 κιλό τυρί φέτα
• 2 κουτ. κοπανιστή

• 3 κουτ. σκληρό τυρί της 
άλμης τριμμένο

• λίγο άνηθο  
ψιλιοκομμένο

Οδηγίες:
Σε ένα μπολ φτιάχνουμε ένα 
χυλό με το γάλα, το νερό, το 
σιμιγδάλι και το βούτυρο.
Το ψήνουμε σε μια κατσαρό-
λα ανακατεύοντας συνέχεια.
Το αφήνουμε να κρυώσει και 
προσθέτουμε τα αυγά και τα 
τυριά, τον άνηθο και ανακα-
τεύουμε. H κρέμα είναι έτοι-
μη.
Ανοίγουμε το φύλλο και το-
ποθετούμε ένα φύλλο σε ένα 
βουτυρωμένο ταψί, γεμίζου-
με με την κρέμα και τελειώ-
νουμε την πίττα με άλλο ένα 
φύλλο που χαράζουμε.
Ψήνουμε στο φούρνο, στους 
200 βαθμούς για μια ώρα πε-
ρίπου. 

Δύο τυρόπιτες θα φιλοξενήσουμε σ’ αυτό το τραπέζι μας.
Δοκιμάστε και περιμένουμε τις εντυπώσεις σας. Καλή σας όρεξη!

Συνταγές από την Ήπειρο
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Ηεικόνα, που παρουσίασε η πλατεία του Πέτα τις ημέρες των 
γιορτών ήταν απαράδεκτη. Η πανέμορφη πλακόστρωτη 

πλατεία του τόπου μας είχε κατακλυστεί από σταθμευμένα αυ-
τοκίνητα.

Παρά την ανακοίνωση που έβγαλε η Δημοτική αρχή, ότι θα απα-
γορεύεται η διέλευση των αυτοκινήτων από τη Μεγάλη Δευτέρα 
και για όλη τη Μεγάλη εβδομάδα, κανείς αρμόδιος δε φρόντισε 
να βάλει τις απαγορευτικές πινακίδες. Αποτέλεσμα, να μεταβλη-
θεί σε ένα μεγάλο πάρκινγκ με συνεχή διέλευση αυτοκινήτων. 
Επιτάφιος με αυτοκίνητα στην πλατεία! Ανάσταση, στην ίδια και 
χειρότερη κατάσταση, τα παιδιά να μη μπορούν να παίξουν, ο 
κόσμος να μη μπορεί να κάνει τη βόλτα του, ένα θέαμα που δεν 
τιμά το χωριό μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρέες επισκεπτών, που ήρθαν για 
τον Επιτάφιο στο Πέτα, σχολίασαν αρνητικά το όλο θέαμα.

Το Πέτα έχει την ωραιότερη πλατεία σε όλο το Νομό, που σε 
συνδυασμό με τον Αϊ Γιώργη και το επιβλητικό καμπαναριό, δη-
μιουργούν μια εικόνα μαγική. Είναι ένα σημείο που μπορεί να 
προσελκύσει πλήθος κόσμου από όλη την περιοχή. Όμως αυτή 
η παρακμιακή κατάσταση είναι απαράδεκτη. Καλούμε το Δημο-
τικό συμβούλιο να πάρει άμεσα μέτρα.

Να γίνει άμεσα αποκατάσταση των διαλυμένων πλακών που 
υπάρχουν στην πλατεία και να παρθούν μέτρα. Αν το καλοκαίρι 
η κατάσταση παραμείνει ίδια, τότε όχι επισκέπτης, αλλά ούτε και 
Πετανίτης δε θα κάθεται εκεί.

Η πλατεία του τόπου μας είναι δεμένη με τις ζωές των κατοίκων 
της, απαιτούμε την αναβάθμισή της και την ανάδειξή της.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΕΊΚΟΝΑ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ ΤΟΎ ΠΕΤΑ

Σχόλιο του Γιώργου Κακαριάρη, 
προέδρου της Αδελφότητας Πέτα

Τα Νέα του Μορφωτικού Συλλόγου

Ηοστεοπόρωση είναι μια διαταραχή 
των οστών, που χαρακτηρίζεται από 

ελάττωση της αντοχής τους, με αύξηση 
του κινδύνου κατάγματος (σπάσιμο).
Παγκοσμίως ισχύει ότι, η πιθανότητα να 
συμβεί σε μια γυναίκα σπάσιμο οστού 
εξαιτίας αυτής της ασθένειας, ανέρχεται 
στο 40%! Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι 
1 στους 5 άνδρες πάσχει από οστεοπό-
ρωση. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει 
και τον όρο οστεοπενία. Γνωρίζετε ότι 
σε αυτή την περίπτωση βρίσκεστε ένα 
στάδιο πριν την οστεοπόρωση.

Πως μπορώ να προλάβω την οστεο-
πόρωση;
Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, πολλοί 
από τους ασθενείς δε γνωρίζουν ότι 
πάσχουν από οστεοπόρωση μέχρι να 
τους συμβεί το πρώτο κάταγμα! Η αντο-
χή των οστών εξαρτάται από την οστική 
πυκνότητα και την ποιότητα του οστού. 
Η οστεοπόρωση μπορεί να προληφθεί 
με την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, 
και τη σωστή διατροφή, από μικρή ηλι-
κία, με τροφές πλούσιες σε ασβέστιο και 
βιταμίνη D. Ο κίνδυνος εμφάνισης της 
οστεοπόρωσης, πιθανό να οφείλεται και 
στο γονότυπο. Η κληρονομικότητα είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας. Άλλοι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν τα οστά και 
κάνουν ορατό τον κίνδυνο εμφάνισης 
της οστεοπόρωσης είναι το κάπνισμα, 
το αλκοόλ, η βίαιη απώλεια σωματικού 
βάρους, οι εξαντλητικές δίαιτες, πρόωρη 

εμμηνόπαυση και τέλος η έλλειψη άσκη-
σης. 

Τρόποι αντιμετώπισης της οστεοπό-
ρωσης
•  Σωστή διάγνωση (μέτρηση οστικής 

πυκνότητας)
•  Διακοπή καπνίσματος και αποφυγή με-

γάλης ποσότητας αλκοόλ
•  Σωστή διατροφή με ασβέστιο και βιτα-

μίνη D
• Άσκηση
•  Φαρμακευτική αγωγή (συμβουλευτείτε 

τον ιατρό σας).
Η εν λόγω φωτογραφία είναι από τον 
πρόσφατο ημιμαραθώνιο Άρτας «ο δρό-
μος του γεφυριού». Συγχαρητήρια στις 
γυναίκες του Πέτα για τη δυναμική τους 
παρουσία!

Άσκηση και Οστεοπόρωση
Του Δημήτρη Κυρούλη

Μετά από πολύ καιρό ετοιμασιών ο ΜΠΣΠ παρουσίασε πλούσιο 
πρόγραμμα ενόψει εορτών Αποκριάς. Έστησε ψησταριές για το τσί-
κνισμα της Τσικνοπέμπτης στην πλατεία. Διοργάνωσε μασκέ πάρτι 
με απόλυτη επιτυχία στο point cafe, το γαϊτανάκι χόρεψε και ξεσή-
κωσε τις γειτονιές του Πέτα, διοργάνωσε αποκριάτικη παρέλαση με 
γκρουπ μασκαρεμένων και συμμετείχε στα κούλουμα της Κ. Δευτέ-
ρας, που ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου.

Συνεχίζει τις δράσεις του ο ΜΠΣΠ κρατώντας σε υψηλό επίπεδο τα 
πολιτιστικά του τόπου μας.

Σε συνεργασία με το σύλλογο ΣΚΟΥΦΑ παρουσίασαν το βιβλίο της 
συμπατριώτισσάς μας Σοφίας Χρήσταινα, «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» στην πνευματική 
στέγη του συλλόγου Σκουφά στην Άρτα.

Προγραμματισμός δράσεων
•  Στο τέλος Ιουνίου θα διοργανώσει στο Πέτα παιδικό φεστιβάλ πα-

ραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή πολλών συλλόγων.
•  Στις 2 Ιουνίου τα παιδικά τμήματα του συλλόγου θα παρουσιά-

σουν χορούς στα Ιωάννινα σε φεστιβάλ που διοργανώνεται εκεί 
με τη συμμετοχή και ξένων χορευτικών.

•  Στις 5, 6, 7 Ιουλίου τα τμήματα ενηλίκων θα συμμετέχουν στο με-
γάλο φεστιβάλ που διοργανώνει ο δήμος Αλεξανδρούπολης.

•  Τέλος, ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει για τους εορτασμούς των Φιλελλη-
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Το αδιαχώρητο στον Ετήσιο χορό μας

Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και θυμίζοντας παλιές 
καλές εποχές, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του 
συλλόγου μας.

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της Αδελφότητας 
ήταν πρωτοφανής. Το μαγαζί γέμισε ασφυκτικά και όλοι μαζί 
σαν μια μεγάλη παρέα φίλων γλέντησαν μέχρι αργά το από-
γευμα. 
Η καλή ορχήστρα του μαγαζιού και τα δημοτικά τραγούδια 
του φίλου Παναγιώτη Μαρκοστάμου ξεσήκωσαν τον κόσμο.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν πολλοί φίλοι από Δ.Σ. Αδελφοτή-
των του νομού Άρτας. 
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας ευχαριστεί όσους και όσες συνέδρα-
μαν την εκδήλωσή μας και εκφράζει τη συμπάθειά του σε 
αυτούς που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν.
Επίσης, ευχαριστεί όλους τους χορηγούς της λαχειοφόρου, 

που φέτος ήταν πολλοί, ακριβά δώρα, την ιδιοκτήτρια και τους υπαλλήλους του κέντρου «Αδιαχώρητο» για τη βοήθεια 
και την εξυπηρέτηση που μας προσέφεραν.
Η φετινή συμμετοχή και η διαφαινόμενη διάθεση για την ετήσια συνεύρεση στο χορό των πετανιτών, επιφορτίζει το Δ.Σ. 
με την υποχρέωση για μια συνεχή βελτίωση των όρων συνεύρεσής μας.

Χαιρετισμός του Δημάρχου  
στον ετήσιο χορό  

της Αδελφότητας ΠΕΤΑ

Ο Δήμαρχος Ευστάθιος Γιαννούλης 

με επιστολή του ευχαρίστησε τον 
πρόεδρο της Αδελφότητας για την 
πρόσκληση να παραβρεθεί και να 
τιμήσει τον ετήσιο χορό μας.

Εξέφρασε τη λύπη του για τις αντικει-
μενικές δυσκολίες που του στέρησαν 
τη δυνατότητα να είναι στην εκδή-
λωσή μας και απηύθυνε χαιρετισμό 
στους παραβρισκόμενους στο χορό 
πετανίτες.

Επίσης, υπογράμμισε τη θέληση της 
δημοτικής αρχής για συνέργειες και 
κοινές διεκδικήσεις για ένα καλύτερο 
μέλλον του κοινού μας τόπου.
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ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΊΚΗ ΚΑΊ ΝΕΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΊΟΊΚΗΣΗΣ

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο στην Αυτοδιοίκηση

Οι δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
του 2019 θα διεξαχθούν με το σύστη-
μα της απλής αναλογικής και οι νέες 

διοικήσεις των δήμων θα λειτουργήσουν σε 
ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο.
Γιατί όπως είναι γνωστό στο αυτοδιοικητικό 
περιβάλλον, έχει προχωρήσει ο διάλογος 
και η διαβούλευση για τη θεσμοθέτηση ενός 
νέου πλαισίου για την Αυτοδιοίκηση. Σκοπός 
της αυτοδιοικητικής ανασυγκρότησης είναι:
1.  Η αναδιάταξη των σχέσεων κεντρικού και 

τοπικού κράτους.
2.  Η άρση των αρνητικών συνεπειών που 

δημιούργησαν το πρόγραμμα ‘’Καλλικρά-
της’’, η οικονομική κρίση και η εφαρμογή 
των μνημονιακών πολιτικών.

Ειδικότερα στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 
εντοπίζονται σήμερα τα εξής προβλήματα:
•  Πολύπλοκο και γραφειοκρατικό θεσμικό 

πλαίσιο.
•  Ελλιπής δημόσια λογοδοσία της εκάστοτε 

διοίκησης που οδηγεί σε αδιαφανή λειτουρ-
γία.

•  Λαθεμένοι χωροταξικοί σχεδιασμοί που έγι-
ναν χωρίς κοινωνική γεωγραφική, ιστορική, 
συγκοινωνιακή και πολιτιστική συνοχή, με 
αποτέλεσμα την απομάκρυνση του πολίτη 
από το θεσμό.

•  Απουσία κινήτρων και προϋποθέσεων για 
κοινωνική συμμετοχή.

•  Ασφυκτικός έλεγχος και εποπτεία από 6 δι-
αφορετικούς φορείς και όργανα.

•  Οικονομική αφυδάτωση των ΟΤΑ με μείωση 
των πόρων κατά 60% ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.

Στις βασικές αλλαγές του σημερινού θεσμι-
κού πλαισίου περιλαμβάνονται: το σύστημα 
διοίκησης και το εκλογικό σύστημα.

Οι αλλαγές στο Σύστημα Διοίκησης
Προτείνεται η κατάργηση των σημερινών 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Τη θέση 
τους θα πάρουν τα Συμβούλια Δημοτικών 
Ενοτήτων, των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων 
που καταργήθηκαν με το Νόμο 3853/2010 
δηλ. με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Δημοτι-
κές ενότητες θα είναι καταρχάς όλοι οι ‘’Κα-

ποδιστριακοί’’ Δήμοι, αλλά και τα πρώην Δη-
μοτικά Διαμερίσματα. Τα Συμβούλια αυτά θα 
ενισχυθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες. 
Κάθε Δημοτική Ενότητα θα διαθέτει δικά της 
όργανα όπως:
•  Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας
•  Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας.
Το Συμβούλιο κάθε δημοτικής ενότητας θα 
εκλέγεται ανεξάρτητα από τους κεντρικούς 
συνδυασμούς του Δήμου. Ένας συνδυασμός 
δηλ. θα μπορεί να κατέβει στις εκλογές μόνο 
σε μία Δημοτική Ενότητα και δεν θα υπάρχει 
εξάρτηση της εκλογής των τοπικών συμβού-
λων από την επιτυχία των κεντρικών συνδυ-
ασμών.
Ο αριθμός των τοπικών συμβούλων κάθε Δη-
μοτικής Ενότητας θα καθορίζεται ανάλογα με 
τον πληθυσμό της.
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας θα 
εκλέγεται έμμεσα από το Συμβούλιο και θα 
συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο με δικαί-
ωμα ψήφου στα θέματα της τοπικής ενότητας 
που εκπροσωπεί.
Η εκλογή των τοπικών συμβούλων θα γίνεται 
με την απλή αναλογική.

Το εκλογικό σύστημα
Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος 
είναι:
1.  Η κατανομή του συνόλου των εδρών του 

δημοτικού συμβουλίου μεταξύ όλων των 
συνδυασμών, από τον πρώτο γύρο, με 
το σύστημα της απλής αναλογικής και με 
βάση τη γνωστή μέθοδο της αναλογικής 
των υπολοίπων. Έτσι θα εκπροσωπη-
θούν στα δημοτικά συμβούλια και τοπικές 
κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες δεν μετεί-
χαν ή δεν μπορούσαν να εκπροσωπη-
θούν λόγω των στρεβλώσεων του πλει-
οψηφικού συστήματος. Εκτός τούτου με 
το νέο σύστημα της απλής αναλογικής θα 
επιδιωχθούν και θα επιτευχθούν ευρύτε-
ρες συναινέσεις, συγκλίσεις και συνεργα-
σίες ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις, 
αν λάβει κανείς υπόψη ότι το 90% των 
αποφάσεων που λαμβάνονται σήμερα εί-
ναι ομόφωνες.

2.  Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός 
δεν συγκεντρώνει στον πρώτο γύρο το 
50+1 των ψήφων, θα πραγματοποιείται 
επαναληπτική εκλογή στο δεύτερο γύρο 
μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, 
μόνο για την εκλογή Δημάρχου. Το απο-
τέλεσμα των εκλογών του δευτέρου γύρου 
δεν θα έχει καμία επίδραση στην κατανο-
μή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον πρώτο 
γύρο. Και τούτο γιατί μέχρι τώρα, με το 
υπερπλειοψηφικό σύστημα, ένας συν-
δυασμός που έπαιρνε π.χ. στον πρώτο 
γύρο 25% και στο δεύτερο 50+1 εξασφά-
λιζε τα 3/5 των εδρών ( άρθρο 32 του Ν. 
3852/2010).

  Με τον τρόπο αυτόν ένας σύμβουλος της 
πλειοψηφίας θα μπορούσε π.χ. να εκλε-
γεί σε ένα δήμο με 100 ψήφους, ενώ ένας 
υποψήφιος με 500 ψήφους να αποτύχει 
να εκλεγεί.

3.  Αποσυνδέονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
από τις ευρωεκλογές.

4.  Το δικαίωμα του εκλέγειν αποκτούν και οι 
νέοι των 17 ετών.

5.  Ενιαία εκλογή των δημοτικών συμβούλων 
σε όλη την έκταση του Δήμου. Καταργείται 
δηλ. η εσωτερική διαίρεση των δήμων σε 
εκλογικές περιφέρειες.

6.  Κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει τόσον 
αριθμό υποψηφίων, στις εκλογές, όσες 
είναι οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου 
προσαυξημένους κατά 10%.

Στο σημείωμα αυτό δεν καταγράφηκαν βέ-
βαια όλες οι προτεινόμενες αλλαγές του θε-
σμικού πλαισίου, αλλά συνοπτικά αυτές που 
ενδιαφέρουν περισσότερο και άμεσα την 
επόμενη εκλογική αναμέτρηση στον αυτο-
διοικητικό χώρο. Σε επόμενο σημείωμα θα 
αναφερθούμε και σε άλλες σημαντικές σχέ-
σεις αναδιάταξης του θεσμικού πλαισίου που 
αποβλέπουν στην οικονομική βιωσιμότητα, 
την αυτάρκεια και τη διοικητική αυτοτέλεια 
της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Και ίσως 
σε ενδεχόμενες αλλαγές και προσθήκες που 
προκύψουν κατά τη συζήτηση στη βουλή.

Γράφει ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Ο Δήμαρχος  

Ε. Γιαννούλης με την 
Ύπουργό Πολιτισμού  
κ. Λυδία Κονιόρδου

Ο Δήμαρχος Ε. Γιαννούλης με την υπουργό 
πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου ο Δήμαρχος 
Νικολάου Σκουφά, Ευστάθιος Γιαννού-
λης, συναντήθηκε με την Υπουργό Πολι-
τισμού κ. Λυδία Κονιόρδου.
Η υπουργός ενημερώθηκε από τον κ. 
Γιαννούλη για τις πολιτιστικές δράσεις που 
έχουν γίνει στο Δήμο Ν. Σκουφά για ιστο-
ρικά κυρίως θέματα, που περιλαμβάνουν 
συνεργασίες με Πανεπιστήμια και επιστη-
μονικά συνέδρια για τον Φιλελληνισμό, 
καθώς και για τη θηριωδία των δυνάμεων 
κατοχής στα μέρη μας, με αποκορύφωμα 
τη σφαγή στο Κομμένο.

Το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώ-
θηκε στη συμπλήρωση 200 χρόνων από 
τον θάνατο του Νικολάου Σκουφά και την 
ανακήρυξη του έτους 2018 σε έτος «Νικο-
λάου Σκουφά», με τη διοργάνωση εκδη-
λώσεων που πρόκειται να οργανώσει ο 
Δήμος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής 
αρχής, η υπουργός εξέφρασε το ενδιαφέ-
ρον της για τις προγραμματιζόμενες εκδη-
λώσεις και δήλωσε την πρόθεσή της να τις 
υποστηρίξει. 

Συνάντηση του Δημάρχου 
με την Αδελφότητα

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε του Δ.Σ. 
της Αδελφότητας Πέτα με το Δήμαρχο Ν. 

Σκουφά κ. Ευστάθιο Γιαννούλη. Την Αδελ-
φότητα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Γ. Κα-
καριάρης και ο Αντιπρόεδρος Δ. Κυρούλης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρω-
ση από πλευράς Δημάρχου για τα έργα 
και τις δράσεις του Δήμου και η ανταλλαγή 
απόψεων.

Ο Δήμαρχος έκανε αναφορά σε μελέτες και 
έργα που αφορούν τις υπόλοιπες δημοτι-
κές ενότητες, τα οποία θα αναφέρουμε στη 
στήλη Εν δήμω.

Για το Πέτα ανέλυσε την πρόοδο των εργα-
σιών για τον πολυχώρο στην καρκοφωλιά. 
Την προσθήκη ενός ορόφου, τη διαμόρ-
φωση των εξωτερικών χώρων, έτσι ώστε 
να υπάρχει σύνδεση με το περιβάλλον, ένα 
έργο το οποίο δε θα αργήσει να παραδοθεί 
και θα ονομαστεί Πολυχώρος Συνάθροι-
σης κοινού και φυσικής κληρονομιάς του 
Δήμου Ν. Σκουφά.

Προχωράει το θέμα του νέου νεκροταφεί-
ου. Το οικόπεδο έχει αγοραστεί. Η μελέτη 
είναι σε τελικό στάδιο, δίνοντας έτσι λύση 
στο τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στο 
νεκροταφείο.

Συντήρηση Πολιτιστικών 
Μνημείων

Ο Δήμος Ν. Σκουφά προχώρησε σε προ-
κήρυξη διαγωνισμού για τη συντήρηση 
μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς.

Τα μνημεία που πρόκειται να συντηρηθούν 
βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου 
Ν. Σκουφά. 

Το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 
50.000€ χρηματοδοτείται από την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου και ίδιους πόρους. 

Η φθορά του χρόνου  
εμφανής στο καμπαναριό 

του Αγ. Γεωργίου 

Μαγνητίζει το βλέμμα το καμπαναριό στην 
πλατεία του χωριού μας. Επιβλητικό, κα-
λαίσθητο και αέρινο αποτελεί μοναδικό 
μνημείο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς.

Σπάνια συναντά κανείς στον ελλαδικό 
χώρο καμπαναριά εφάμιλλης τέχνης και 
ομορφιάς· ακόμη και στα μαστοροχώρια 
της Ηπείρου και τα Ζαγοροχώρια, που φη-
μίζονται για τα εκπληκτικής τέχνης δημόσια 
κτίσματα. 

Όμως, η φθορά του χρόνου είναι εμφανής. 
Ιδιαίτερα στο μέρος που ταλαντώνονταν οι 
αλυσίδες για τις καμπάνες. 

Είναι αναγκαίο να αναζητηθούν πόροι για 
μελέτη της στατικότητας και αποκατάστα-
σης των ζημιών. Όπως και ο ετήσιος κα-
θαρισμός του από τα φυτά στους αρμούς 
των τοιχωμάτων και η στεγανοποίηση της 
κορυφής για προστασία από τη διάβρωση.

Παλαιότερη φωτογραφία της εκκλησίας  
και του καμπαναριού

Μπροστά  
στον ιερό χώρο;

Μνημείο της σύγχρονης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς χαρακτηρίστηκε το συγκρότημα 
της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου και του 
καμπαναριού. Γι αυτό και στην σχετικά 
πρόσφατη ανακαίνιση της εκκλησίας, την 
επίβλεψη των έργων ανέλαβε η Διεύθυν-
ση Αρχαιοτήτων Άρτας.
Η ογκώδης καμινάδα που προβάλλει, με 
τις σχετικές αναθυμιάσεις βέβαια, στην 
αυλή της εκκλησίας, αποτελεί ύβρι και βε-
βήλωση του πολιτιστικού μνημείου και της 
ιερότητας του χώρου. Άραγε, το εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο συναίνεσε σ’ αυτήν 
την αυθαιρεσία και προσβολή; Και αν οι 
εκκλησιαστικοί παράγοντες δυσκολεύο-
νται να παρέμβουν, ίσως είναι σκόπιμη η 
προσφυγή στην Διεύθυνση Αρχαιοτήτων 
Άρτας για την αποτροπή της αυθαιρεσίας.
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Ανάγκη συντήρησης  
της Πλατείας

Καλή ήταν η ιδέα πλακόστρωσης της πλα-
τείας και κεντρικών δρόμων του χωριού 
από παλαιότερες διοικήσεις του Δήμου. 
Σήμερα, η πλατεία του χωριού μοιάζει με 
βομβαρδισμένο τοπίο. Ο χρόνος, αλλά και 
η ποιότητα της κατασκευής ανέδειξαν την 
προχειρότητα και τα αποτελέσματα του 
φτηνού κόστους.
Ελπίζουμε ο Δήμος να μεριμνήσει για την 
άμεση, πριν το καλοκαίρι, αποκατάσταση 
των ζημιών, γιατί διαφορετικά, στα καλο-
καιρινά παιγνίδια που παίζουν τα μικρά 
παιδιά στην πλατεία το καλοκαίρι, θα εντα-
χθεί και ο πετροπόλεμος!

Η πλατεία του χωριού σε εγκατάλειψη

Απόγονοι  
των Κολοκοτρωναίων;

Αλγεινή η εικόνα της πλατείας από τη συρ-
ροή αυτοκινήτων σε εκδηλώσεις, όπως 
στην περίπτωση που «Σπάμε τα Μπότια», 
εμποδίζοντας τους συγχωριανούς μας να 
νοιώσουν άνετα.
Ας μας επιτραπεί να σημειώσουμε ότι οι 
συλλογικές λειτουργίες ενός χωριού χρει-
άζονται τον αναγκαίο σεβασμό απ’ όλους, 
χωρίς την προσφυγή στην αστυνόμευση.
Εξ άλλου, απόγονοι των Σουλιωτών είναι 
κάποιοι συγχωριανοί μας και όχι των Κο-
λοκοτρωναίων που, σύμφωνα με τον λαϊ-
κό μύθο, συνήθιζαν να πηγαίνουν καβάλα 
ακόμη και για να προσκυνήσουν!

Ασφυκτιά η πλατεία από τα αυτοκίνητα, ακόμη  
και σε εορταστικές εκδηλώσεις

Εμμονές
Ένας σωρός λεφτά ξοδεύτηκαν -και πρό-
κειται να ξοδευτούν ακόμη- στην Κορακο-
φωλιά για ένα έργο αμφίβολης χρησιμό-
τητας και αστοχίας λόγω της θέσης που 
επιλέχτηκε.
Η εικόνα δεν αφήνει αμφιβολίες για το αι-
σθητικό ανοσιούργημα: ένας πύργος δε-
σπόζει παράταιρα στο ψηλότερο σημείο 
του χωριού μας. Για να συμβολίσει τί; 
Και έπεται συνέχεια στις καταστροφικές 
παρεμβάσεις, αφού ένα άλλο μέρος του 
λόφου θα χρησιμοποιηθεί για πάρκινγκ. 

Κ.Ζ. 

Εμμονή σε ένα καταστροφικό έργο

Κούρζα. Η ιστορική πηγή  
σε εγκατάλειψη

Την πηγή της Κούρζας, που βρίσκεται 
κάτω από τη δεύτερη είσοδο του χωριού, 
ελάχιστοι νέοι τη γνωρίζουν. Κι όμως, ήταν 
μια από τις τρεις-τέσσερεις βασικές πηγές 
που κρατούσαν ζωντανό το χωριό μας 
που έσφυζε από ζωή και δραστηριότητες 
μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1960. 
Σήμερα, είναι τελείως ξεχασμένη και πα-
ρατημένη, με προβληματική την πρόσβα-
ση από το παλιό μονοπάτι, ενώ είναι κα-
λυμμένη από βάτα και άγρια βλάστηση και 
τόπος απόθεσης σκουπιδιών από ασυνεί-
δητους συγχωριανούς μας.
Οφείλουμε, όλοι μας, σεβασμό σε έναν 
τόπο που ξεδίψασε γενιές πετανιτών. 

Δεν θα ήταν ιδιαίτερη επιβάρυνση για τη 
δημοτική αρχή ο περιοδικός καθαρισμός 
του χώρου και η διευκόλυνση στην πρό-
σβαση. 
Ας υπενθυμίσουμε ότι στο δημαρχείο βρί-
σκεται κατατεθειμένη έτοιμη μελέτη ανά-
πλασης του χώρου της Κούρζας, δωρεά 
συγχωριανού μας. 

Η ιστορική πηγή της Κούρζας σε εγκατάλειψη

Να τοποθετηθεί ξανά  
το ΑΤΜ στο Πέτα 

Το μεσοδιάστημα Χριστουγέννων και Πρω-
τοχρονιάς και συγκεκριμένα στις 4.20’ του 
πρωινού της 28ης Δεκεμβρίου, άγνωστοι 
με την τεχνική της διοχέτευσης αερίου και 
έκρηξης, επιχείρησαν να ανατινάξουν το 
μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) που 
βρίσκεται δίπλα από την κεντρική είσοδο 
του Δημαρχείου. 
Όμως, παρά τη δυνατή έκρηξη δεν μπόρε-
σαν να αποσπάσουν τα τμήματα του μηχα-
νήματος που βρίσκονται αποθηκευμένα τα 
χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες το μη-
χάνημα περιείχε περίπου 43.000 ευρώ και 
από τον έλεγχο εκπροσώπου της τράπεζας 
δεν έλλειπαν χρήματα. 
Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιά σε γρα-
φεία του Δημαρχείου. Σύμφωνα με δηλώ-
σεις του δημάρχου κ. Γιαννούλη έσπασαν 
τζάμια και προκλήθηκαν ζημιές σε βιβλιο-
θήκες, γραφεία και αρχεία. 
Δεν χρειάζεται να τονίσουμε τη διευκό-
λυνση των συγχωριανών μας, αλλά και 
κατοίκων των ημιορεινών χωριών από το 
συγκεκριμένο ΑΤΜ. 
Γι αυτό και πρέπει να ασκηθεί κάθε 
δυνατή πίεση προς τη συγκεκριμένη 
τράπεζα ώστε να τοποθετηθεί ξανά το 
ΑΤΜ στη θέση του ή σε άλλη θέση που 
θα υποδείξει η δημοτική αρχή.
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Ανάστατη η Ήπειρος από τις γεωτρήσεις 
για Υδρογονάνθρακες

Παρά το γεγονός ότι έχουν παρθεί σχετι-
κές νομοθετικές πρωτοβουλίες και βρί-
σκονται σε προχωρημένο στάδιο, πέπλο 

μυστηρίου καλύπτει τα μέρη που έχουν επι-
λεγεί για γεωτρήσεις. Πληροφορίες στο τύπο 
αφήνουν να εννοηθεί ότι όλη η περιοχή της 
Ηπείρου και το Ιόνιο είναι υποψήφιες για γε-
ωτρήσεις.
Οι ανησυχίες των ηπειρωτών, αλλά και των 
ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε ήπιες 
μορφές τουριστικής ανάπτυξης είναι έκδηλη, 
ιδιαίτερα στα χωριά του Ζαγορίου, τη Ζίτσα και 
τα μέρη του Ιονίου. Αναζητούν την αναγκαία 
ενημέρωση που δεν θα συσκοτίζει, αλλά θα 
δίνει απαντήσεις σε εύλογες ανησυχίες τους, 
όπως για τα μέρη που έχουν επιλεγεί για 
γεωτρήσεις, καθώς και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ  
ΈΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Πολίτες της Άρτας και Πρέβεζας που 
εναντιώνονται στην προοπτική εξόρυξης 
υδρογονανθράκων στην περιοχή μας, 
συγκρότησαν επιτροπή και με κείμενο που μας 
κοινοποίησαν καλούν σε συμπαράσταση. 
Επίσης, με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο 
(www. Savepirus.gr) ενημερώνουν για τις 
επιπτώσεις αντίστοιχων δραστηριοτήτων και 
καλούν στη συγκέντρωση υπογραφών. 
Το κείμενο της επιτροπής έχει ως εξής:

ΟΧΙ στις έρευνες και εξορύξεις 
υδρογονανθράκων σε Άρτα- Πρέβεζα

Με εισήγηση της κυβέρνησης και με ευρύτατη 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ολόκληρη η 
Ήπειρος έχει ήδη μπει στο στόχαστρο των 
μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες, 
μετά την υπογραφή και κύρωση από τη Βουλή 
των σχετικών συμβάσεων, προχωρούν σε 
έρευνες, για τον εντοπισμό και την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού 
αερίου).
Η σύμβαση που αφορά το «Οικόπεδο Άρτας- 
Πρέβεζας» στην εταιρία ΕΛ.ΠΕ ΑΕ, στην 
πραγματικότητα όχι μόνο εκτείνεται, αλλά και 
υπερβαίνει, την γεωγραφική έκταση των νομών 
αυτών και περιλαμβάνει περιοχές ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλους: Τα δάση των Τζουμέρκων και 
τα γραφικά χωριά τους, ποτάμια, γεωργικές 
εκτάσεις, περιοχές natura, υδροβιότοπους, 
τον Αμβρακικό κόλπο κλπ. Κι όλα αυτά χωρίς 
καν να ενημερώσουν τους πολίτες και να 
διαβουλευτούν με τις τοπικές κοινωνίες! Εν 
αγνοία μας και εν κρυπτώ, ετοιμάζονται να 
καταστρέψουν την πιο παρθένα περιφέρεια 
της χώρας!
Γιατί οι έρευνες, αλλά και οι εξορύξεις εν 
συνεχεία, με τις μεθόδους που θ΄ακολουθηθούν 
και τις σεισμικές εκρήξεις που θα γίνουν σε 
έδαφος και υπέδαφος, θα προκαλέσουν 
τεράστια βλάβη στα ύδατα, υπόγεια και μη, στην 
χλωρίδα και πανίδα, αλλά και στο μικροκλίμα 
της περιοχής μας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο 
την κτηνοτροφία, την γεωργική παραγωγή, την 
αλιεία, τον τουρισμό, την ποιότητα της ζωής μας 

και εν τέλει την ίδια την υγεία μας. Θα βλάψουν 
επίσης άμεσα την τοπική οικονομία και θα 
ακυρώσουν την ήπιας μορφής ανάπτυξη που 
θέλουμε για τον τόπο μας.
Πάνω από τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών 
και το υποτιθέμενο «εθνικό συμφέρον» 
που επικαλείται η κυβέρνηση, έρχεται η 
ζωή των ανθρώπων και η προστασία του 
περιβάλλοντος – φυσικού και πολιτιστικού- 
που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας και 
οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. 
Γειτονικά μας παραδείγματα εξορύξεων, 
όπως στην Αλβανία και στην Basilicata της 
Ιταλίας, με τις γνωστές αρνητικές συνέπειές 
τους, πρέπει να μας αφυπνήσουν και να μας 
κινητοποιήσουν, ώστε να μην επιτρέψουμε ο 
όμορφος τόπος μας να υποστεί τα ίδια.
Η Ήπειρος – και η Άρτα ειδικότερα- μπορούν 
και πρέπει να αναπτυχθούν με ήπιο, βιώσιμο 
και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. 
Στηριγμένη στον αγροτοδιατροφικό τομέα, 
στην παράδοση, την ομορφιά του τοπίου και τα 
ιστορικά μνημεία της, με έμφαση στον τουρισμό, 
μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά και να 
ανθίσει πραγματικά για όλους τους κατοίκους 
της. Δεν θα αφανίσουμε το περιβάλλον και την 
τοπική μας οικονομία για λίγες προσωρινές 
θέσεις εργασίας στις εταιρίες του πετρελαίου, 
ούτε για τα κέρδη τους, από τα οποία ελάχιστα 
έως καθόλου, θα αποκομίσουν οι Δήμοι και οι 
κάτοικοι.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ είναι 
πάνω από τα ΚΕΡΔΗ των πετρελαϊκών 
εταιριών. 
ΟΧΙ στα ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και στις ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ και ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ.
ΝΑΙ στη ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΗΠΕΙΡΟΥ 
και της ΑΡΤΑΣ ειδικότερα. 
ΣΤΗΡΙΞΤΕ τον ΑΓΩΝΑ μας. ΔΡΑΣΤΕ μαζί μας 

Στο γιοφύρι της Άρτας πολίτες εναντιώνονται  
στην εξόρυξη υδρογονανθράκων

ΈΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ 
ΣΈ ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΑΡΧΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
Παραθέτουμε ανοικτή επιστολή που έστειλε 
στην Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά 
και τον περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη 
ισραηλινός επιχειρηματίας που οργανώνει 
εκδρομές με ταξιδιώτες που επιλέγουν να 
ταξιδεύον στις ομορφιές της ηπείρου.
 
Επιστολή του Σίβαν Ζαμίρ - Ιδιοκτήτης  
& Διευθύνων Σύμβουλος, Τελ Αβίβ, Ισραήλ
«Κύριοι, όπως γνωρίζετε προσωπικά, εδώ και 

σχεδόν δεκατρία χρόνια είμαι αφοσιωμένος 
φίλος της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Ηπείρου 
τα τελευταία πέντε χρόνια, εργαζόμενος χέρι-
χέρι με τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις για 
την προώθηση του εξαιρετικού της τουριστικού 
προϊόντος στην ισραηλινή αγορά. 
Και όπως επίσης γνωρίζετε, μπορώ να 
είμαι περήφανος για τη μεγάλη επιτυχία 
των προσπαθειών, των δικών μου και των 
συνεργατών μου, προς αυτή την κατεύθυνση. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ήπειρος είναι μια 
μοναδική περιοχή, τουλάχιστον στην Ευρώπη. 
Το υπέροχο τοπίο και η φύση της, ο υψηλός 
πολιτισμός και το εξαιρετικό φαγητό της είναι 
φυσικά πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα στο 
πεδίο της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. 
Όμως, για τους έμπειρους και γνώστες της 
ταξιδιωτικής αγοράς, που γνωρίζουν πολλές 
παρόμοιες, ανταγωνιστικές περιοχές σε όλο 
τον κόσμο, η Ήπειρος προπορεύεται εμφανώς 
σε μια ακόμα πιο δυνατή πτυχή: το εξαιρετικά 
καθαρό, παρθένο και αμόλυντο φυσικό της 
περιβάλλον. 
Δυστυχώς, κατά την τελευταία μου επίσκεψη 
στην Ήπειρο, με έθεσαν σε κατάσταση 
συναγερμού σχεδόν όλοι οι ιδιοκτήτες 
τουριστικών επιχειρήσεων για τα σχέδια 
μεγάλης κλίμακας έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων σε πολλές από τις περιοχές 
της, όπως το Ζαγόρι και η Δωδώνη. Οι 
άνθρωποι της χώρας μου και εγώ προσωπικά, 
γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος θα είναι ο 
αντίκτυπος στο περιβάλλον της ηπείρου, ως 
αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, με βάση την 
δική μας εμπειρία, εδώ στο Ισραήλ. Λυπάμαι 
πολύ να ομολογήσω ότι αν τα σχέδια αυτά 
δεν αποσυρθούν, πριν τα ισχυρά εμπορικά 
σήματα «Ήπειρος», «Ζαγόρι» και «Δωδώνη» 
πληγούν ακόμη περισσότερο από την 
αρνητική δημοσιότητα που ήδη δημιούργησε 
η απλή ανακοίνωση (των ερευνών), θα πρέπει 
να εξετάσω το ενδεχόμενο να αποκλείσω 
το αγαπημένο μου κόσμημα των ελληνικών 
τουριστικών προορισμών από τις καμπάνιες 
μου. 
Ελπίζοντας σε σοφές αποφάσεις σας και στην 
άμεση σας διαμεσολάβηση προς την Ελληνική 
κυβέρνηση, να προστατεύσετε την Ήπειρο για 
τα επόμενα χρόνια από τέτοια σχέδια, αντίθετα 
σε όλα τα είδη βιώσιμης ανάπτυξης που 
αξίζουν σ’ αυτή την εξαιρετική περιοχή και τους 
θαυμάσιους ανθρώπους της. 
Ειλικρινά δικός σας, Σίβαν Ζαμίρ Ιδιοκτήτης & 
Διευθύνων Σύμβουλος Τελ Αβίβ, Ισραήλ».

Ανάστατη είναι η Ήπειρος από το πρόγραμμα αναζήτησης υδρογονανθράκων που φαίνεται να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
εταιριών που ειδικεύονται σ΄αυτόν το τομέα και προωθείται με γρήγορους ρυθμούς από την κυβέρνηση. 
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«Εγχειρίδιο πο-
λέμου κατά του 
καρκίνου» είναι ο 
τίτλος του βιβλίου 
της Σοφίας Χρή-
σταινα που πα-
ρουσιάστηκε με 
τη συνδρομή του 
Μουσικοφιλολο-

γικού Συλλόγου Άρτας «Ο Σκουφάς» και του 
Μορφωτικού Συλλόγου Πέτα στην Πνευματι-
κή Στέγη του Συλλόγου «Ο Σκουφάς». Κεντρι-

κή ομιλήτρια ήταν η κ. Ελευθερία Ιγνατιάδου, 
χειρουργός μαστού στο ΕΑΝΠ Μεταξά.
Ακόμη και το άκουσμα της λέξης «καρκίνος» 
μας σοκάρει. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου 
της Σοφίας Χρήσταινα. 
Το βιβλίο επιχειρεί να οπλίσει με αισιοδοξία 
τον ασθενή, που είναι τόσο απαραίτητη, όσο 
και τα φάρμακα.
Το βιβλίο είναι γραμμένο με χιούμορ από μία 
στρατιωτικό και γυναίκα και μεταφέρει προ-
σωπικά της βιώματα.

Η Σοφία Χρήσταινα γεννήθηκε και ζει στη 
Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος της Στρατιω-
τικής Σχολής Νοσηλευτικής [Σ.Α.Ν.] και τώρα 
απόστρατος Συνταγματάρχης. 

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Λογοτεχνών 
Β. Ελλάδος και έχει εκδώσει τις ποιητικές συλ-
λογές «Ο έρωτας των λέξεων» και «Συλλεκτι-
κόν». 

Να σημειώσουμε ότι ο πατέρας της Γρηγό-
ρης Χρήσταινας κατάγεται από το Πέτα. 

Παρουσίαση του βιβλίου της Σοφίας Χρήσταινα

«Εγχειρίδιο πολέμου κατά του καρκίνου»

Οι αρχές του εικο-
στού αιώνα είναι η 
χρονική περίοδος 
και τα Γιάννενα ο 
τόπος που κινείται 
το νέο μυθιστό-
ρημα του Γιάννη 
Καλπούζου. 
Μοναδική η ικα-
νότητα του Γιάννη 

Καλπούζου να μας μεταφέρει σε περασμένες 
εποχές μέσα από τις σελίδες των βιβλίων του. 
Με την τέχνη της γραφής του, μας ταξιδεύει 
στην καθημερινότητα των ανθρώπων της επο-
χής που κάθε φορά επιλέγει ως πλαίσιο για τα 
μυθιστορήματά του και μας κάνει κοινωνούς 
στις αγωνίες, τα πάθη, τα ερωτικά σκιρτήμα-
τα και τις προσδοκίες τους, σε σημείο που να 
συμπάσχουμε και να νοιώθουμε ότι «είμαστε 
κι εμείς εκεί». Ο μόχθος και ο ιδρώτας των 
πρωταγωνιστών νοιώθεις να μουσκεύουν τις 
σελίδες των βιβλίων του και τους ακούς με τη 
ντοπιολαλιά τους, που γίνεται κτήμα και εύ-
χρηστο εργαλείο στη γραφή του συγγραφέα.
Μελετητής της κοινωνικής και ιστορικής περι-
όδου που επιλέγει να αναφερθεί ο Καλπούζος 
-είναι επιμελής ερευνητής και ικανός χειριστής 
των πραγματολογικών στοιχείων-, δίνει στον 
αναγνώστη πλήθος ιστορικών πληροφοριών.
Προικισμένος μυθοπλάστης, από τους καλύ-
τερους της εποχής μας, ξετυλίγει το υφάδι των 
ιστοριών του σε ένα αρμονικό συνταίριασμα  
της καθημερινότητας των πρωταγωνιστών 
του, με το ιστορικό πλαίσιο που επικαθορίζει 
και νοηματοδοτεί τις ενέργειές τους.
Η περιδιάβαση σε στιγμές της σχετικά πρό-
σφατης ελληνικής ιστορίας, που είναι και το 
πλαίσιο που ξεδιπλώνεται το έργο του, μας 
δίνει τροφή για προβληματισμό σχετικά με την 
ιδιοπροσωπία και το αμάλγαμα που συγκροτεί 
τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα. Σ’ αυτήν την 
περιδίνηση αναζήτησης ιστορικής συνέχειας 
και μνήμης, αναζητούμε αυτό που μας συνέ-
χει ως λαό και μας συγκροτεί ως ψυχολογικά 
υποκείμενα, σε μια εναγώνια προσπάθεια να 
ενοποιήσουμε το παρελθόν με τις βιωμένες 
εμπειρίες του παρόντος και τις επιθυμίες μας. 

Όμως, ο Καλπούζος δεν είναι ιστορικός. Μέσα 
από τις μυθιστορίες του πλάθει χαρακτήρες 
και σχέσεις και προβάλλει τα ανθρώπινα πάθη 
που ξεπερνούν τα στενά όρια των τόπων ανα-
φοράς και των χρονικών οριζόντων που αυτές 
διαδραματίζονται. 
Μια συνεχής ροή μετακινούμενων πληθυ-
σμών συναντάται στις αφηγήσεις του, που 
είναι αποτέλεσμα πολέμων και γεγονότων 
εθνοκάθαρσης. Και ενώ η δεινή ικανότητα 
περιγραφής της ανθρώπινης αγριότητας που 
αποδεσμεύει ο πόλεμος και οι πρακτικές της 
εθνοκάθαρσης, καθηλώνουν τον αναγνώστη 
και κινητοποιούν ψυχολογικούς μηχανισμούς 
ταύτισης με τα θύματα, από την άλλη, η τέ-
χνη του συγγραφέα παρεμβαίνει λυτρωτικά 
και βοηθάει να χειραγωγούμε τα συναισθήμα-
τά μας με την αναγκαία «αποστασιοποίηση» 
από τις θηριωδίες. Έτσι, αφήνεται χώρος για 
σκέψη και στοχασμό σε θέματα που παρου-
σιάζουν μια διαχρονία, σχεδόν αρχετυπικά, 
όπως ο έρωτας, η φιλία, η συνύπαρξή μας με 
τον Άλλο και οι υπαρξιακές αγωνίες που μας 
ταλανίζουν. 
Έλληνες, Μωαμεθανοί, Τούρκοι, Βλάχοι, Αρ-
μένιοι, Εβραίοι συμπλέκονται σε δυνατές φιλί-
ες. Έρωτες σφοδροί ανθίζουν, κόντρα, συχνά, 
στα κυρίαρχα παιγνίδια και τα στροβιλίσματα 
της ιστορίας. 
 
Το «Γινάτι»
Το «Γινάτι» του Γιάννη Καλπούζου διαδραματί-
ζεται στην περιοχή των Ιωαννίνων, τη δεύτερη 
και τρίτη δεκαετία του εικοστού αιώνα. Ορόση-
μο είναι η χρονολογία 1913 που η πόλη των 
Ιωαννίνων από την κυριαρχία των Οθωμανών 
περνάει στους Έλληνες. 
Τα πολυφυλετικά Γιάννενα, με την συνύπαρξη 
-όχι χωρίς εντάσεις και μηχανορραφίες- Ελ-
λήνων, Τούρκων, Εβραίων και Βλαχόφωνων, 
είναι ο καμβάς που ο συγγραφέας ξετυλίγει 
την ιστορία του. Η ένταση των ερωτικών συ-
ναισθημάτων των πρωταγωνιστών της ιστορί-
ας, του Έλληνα Ζώτου και της Τουρκάλας ή 
ορθότερα, της τουρκογιαννιώτισσας Χαβαή, 
καθώς και οι κοινωνικές διαφορές που τους 
χωρίζουν, δίνουν αφορμή στο συγγραφέα να 

μιλήσει για την κοινωνία των Ιωαννίνων, τις 
ίντριγκες χωρών όπως, η Ιταλία, Ρουμανία και 
Αλβανία, που διαγκωνίζονται για τα ιμάτια του 
«μεγάλου ασθενούς», δηλαδή της καταρρέου-
σας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και μέσα σ’ 
αυτή τη δίνη, ο έρωτας και η φιλία ομοεθνών, 
αλλά και ετεροεθνών, στέκουν σαν φωτεινά 
μονοπάτια και ως αναγκαίο λίπασμα για να 
στοχαστούμε τα ανθρώπινα, όπως κάνει ο σο-
φός -ή οι σοφοί- της Λίμνης.
Το γινάτι, που είναι και ο τίτλος του βιβλίου, κα-
τατρώει τους χαρακτήρες σα σαράκι, τους βα-
σανίζει και τους αποστερεί από την αναγκαία 
διαύγεια ώστε να ξεφύγουν από τον εγωκε-
ντρισμό τους και να διακρίνουν καθαρά την 
ουσία των πραγμάτων και να ανιχνεύσουν τα 
βαθύτερα συναισθήματά τους. Είναι το «κακό 
γινάτι» που με τη φωνή των πρωταγωνιστών 
του ο συγγραφέας θα το περιγράψει ως «η 
αχαλίνωτος και κατ’ επανάληψη οργή, η υπερ-
βολική ζήλια, η ξεροκεφαλιά, ο φανατισμός, η 
εκδίκηση, να βάνεις μπροστά το ‘εγώ’…». 
Όμως, από την άλλη, είναι το γινάτι της επιθυ-
μίας και της θέλησης που μας οπλίζει με επι-
μονή και το πάθος να πορευόμαστε στη ζωή 
και να διεκδικούμε, κάθε φορά, το αντικείμενο 
του πόθου μας. Είναι «το καλό γινάτι, το γόνι-
μο πείσμα. Όταν λες θα σταθώ στα πόδια μου, 
θα σηκώσω ξανά το κεφάλι.»
Όμορφες οι περιγραφές του Γιάννη Καλπού-
ζου, μας δίνουν τη δυνατότητα να ξαναγνωρί-
σουμε τα Γιάννενα. Οικεία ονόματα δρόμων 
και συνοικιών, που κάποιοι από μας περιδια-
βήκαμε πολλές φορές, φορτίζονται με νέα νοή-
ματα και ένα ιστορικό βάθος που αγνοούσαμε. 
Και με μέθοδο που μοιάζει μ’ αυτή του αρχαι-
ολόγου, ξεφλουδίζει προσεκτικά τα στρώματα 
της ιστορίας και των πολιτισμών που επικάθο-
νται μπολιάζοντας το ένα τ’ άλλο. Το ίδιο, άρα-
γε, δεν νοιώσαμε διαβάζοντας το Ιμαρέτ για 
την Άρτα, την τόσο οικεία και τόσο άγνωστη;
Καλοτάξιδο να’ ναι το νέο βιβλίο του Γιάννη 
Καλπούζου.

Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου

«Το γινάτι. Ο σοφός της λίμνης» 
Του Κώστα Ζαχάρου
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ
Η ομάδα μας συνεχίζει με επιτυχίες τη χρονιά. Με συνεχείς νίκες και παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, έχει κερδίσει τη 
συμπάθεια του φίλαθλου κόσμου.
Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην 3η θέση του πρωταθλήματος έχοντας 18 νίκες, 7 ήττες και 4 ισοπαλίες με 51-22 γκολ. Διεκδικεί με πολλές αξι-
ώσεις τη συμμετοχή της στα play-off για την άνοδο στη Γ’ εθνική.

Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ

ΤΕΛΕΎΤΑΊΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

18η: ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΟΦ = 0-3
19η: ΑΟΦ -ΑΕ ΚΑΜΠΗ = 0-0
20η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ-ΑΟΦ = 1-1
21η: ΑΟΦ - ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ = 3-1
22η: ΑΟΦ-Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗ = 2-0
23η: ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΦ = 2-1
24η: ΑΟΦ - ΜΕΛΙΣΣΑ = 1-0
25η:  ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ - ΑΟΦ = 0-2
26η: ΑΟΦ - ΑΟΚ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ = 2-0
27η: Α.Ο ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ - ΑΟΦ = 3-0
28η: ΑΟΦ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ = 3-0
29η:  ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ- ΑΟΦ = 1-5

Συγχαρητήρια στους «Φιλέλληνες»  
για τις επιτυχίες τους

ΤΕΛΊΚΟΣ ΚΎΠΕΛΛΟΎ  
ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ

Οι ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ κατάφεραν μετά από τη 
σπουδαία φετινή πορεία να φτάσουν, μετά 
από 25 χρόνια, στον τελικό του κυπέλλου.
Η ομάδα μας αντιμετώπισε στο εθνικό στάδιο 
Άρτας την ΑΕ Ξηροβουνίου. Η τύχη γύρισε 
την πλάτη στην ιστορική μας ομάδα, η οποία 
προηγούνταν μέχρι το 92’ με 1-0 και δέχτηκε 
την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Στην πα-
ράταση δεν άλλαξε το σκορ κι έτσι στη διαδι-
κασία των πέναλτι έχασε με 5-4. 

Αφίσα από τον τελικό του κυπέλου

Συμμετοχή των «Φιλελλήνων» 
στο Κύπελο Ερασιτεχνικών 

Ομάδων Ελλάδας
Η κυπελλούχος Άρτας Α.Ε. Ξηροβουνίου αρ-
νήθηκε να συμμετέχει στον κορυφαίο αυτό 

θεσμό, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας κι έτσι 
τη θέση της πήρε η φιναλίστ του κυπέλλου 
Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ. 
Η ομάδα μας κληρώθηκε να αντιμετωπίσει 
στα Ιωάννινα την κυπελλούχο και πρωταθλή-
τρια του νομού Θρίαμβο Σερβιανών.
Ο αγώνας έγινε στην έδρα της αντιπάλου. 
Πλήθος Πετανιτών ακολούθησαν την ομάδα 
μας δίνοντας ηχηρό παρόν.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-0 υπέρ του 
Θριάμβου Σερβιανών, ένα αποτέλεσμα που 
δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, 
μιας και η ομάδα μας δημιούργησε πολλές 
ευκαιρίες και τη μεγάλη έκπληξη τη στέρησε 
ένα «αστείο» πέναλτι κι ένα γκολ στο 90’. Οι 
Γιαννιώτες φίλαθλοι χειροκρότησαν την ΑΟΦ 
που στάθηκε κάτι παραπάνω από αξιόμαχη 
απέναντι σε έναν αντίπαλο που κέρδισε το 
πρωτάθλημα Ιωαννίνων εύκολα, με μεγάλο 
οικονομικό μπάτζετ και πληθώρα ποδοσφαι-
ριστών.
Η ΑΟΦ τίμησε το Πέτα και ακούστηκε ο τό-
πος μας παντού. Μπράβο σε όλους.

Εισιτήριο 
του αγώνα

Φιλικός ποδοσφαιρικός  
αγώνας Παλαίμαχοι  
ΑΟΦ – Αδελφότητα

«Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα!» 
(Τίτλος παλιάς κινηματογραφικής ταινίας)

Μια ποδοσφαιρική συνάντηση που ξεκίνησε 
από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 συνεχίστη-
κε και φέτος με μεγάλη επιτυχία.
Οι ομάδες των παλαίμαχων της ΑΟΦ και 
της Αδελφότητας δώσανε φιλικό αγώνα στο 
γήπεδο του Πέτα, το οποίο γέμισε με κόσμο 
που χειροκρότησε, πείραξε και χάρηκε την 
προσπάθεια μεγάλων, αλλά και νεοτέρων 
παλαιμάχων. 
Διαιτητής του αγώνα ο Γιάννης Φιλίππου, 
που κράτησε το επίπεδο χωρίς να επηρεα-
στεί από την αθλητική επικαιρότητα και τις 
έξωθεν προσεγγίσεις «παραγόντων». Επέ-
τρεψε ακόμη και το πέταγμα χαρτιού αριθμο-
μηχανής από τους φιλάθλους!!! Τα πειράγμα-
τα πολλά, ειδικά προς μέλη του Δ.Σ. Αδελφό-
τητας και ΑΟΦ. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 
6-3 υπέρ της Αδελφότητας, σε ένα ωραίο 
αγώνα.
Φέτος τις προσπάθειες των παλαιμάχων βο-
ήθησαν λίγες αλλαγές νεότερων ποδοσφαι-
ριστών. 
Στην αρχή του αγώνα ο πρόεδρος της Αδελ-
φότητας έδωσε το ποσό των 150€ ως οικονο-
μική ενίσχυση στον πρόεδρο της ΑΟΦ Γιώρ-
γο Ζάμπα, συγχαίροντάς τον για τη φετινή 

πορεία της ομάδας και την προσπάθεια που 
γίνεται.
Για την Αδελφότητα αγωνίστηκαν οι: Αγγέλης 
Σπύρος, Μπίζας Φώτης, Ταγκαρέλης Θωμάς, 
Παπασπύρου Βασίλης, Ρίζος Γιώργος, Κα-
καριάρης Θάνος, Πεσλής Γιάννης, Κυρούλης 
Δημήτρης, Ρίζος Χρήστος, Ρίζος Γρηγόρης, 
Κοντογιώργης Χρήστος, Καρύτσας Λευτέ-
ρης, Κακαριάρης Γιώργος, Γούλας Ηρακλής. 
Προπονητής ήταν ο Λευτέρης Καρύτσας, 
που έπαιξε και μπάλα. 
Με τους φιλέλληνες αγωνίστηκαν οι: Μπίζας 
Δημήτρης, Ψαρογιάννης Γιώργος, Σερβετάς 
Κώστας, Καρανάτσης Γιώργος, Γαβρόγος 
Γιώργος, Ζάμπας Θεόδωρος, Σφήκας Γιώρ-
γος, Ροβίνας Κώστας, Κώτσης Δημήτρης, 
Παπασπύρος Άγγελος, Ροβίνας Βαγγέλης.

Οι παλαίμαχοι παίκτες των δύο ομάδων.  
Οι αγκαλιές δεν ξεγελάνε κανένα!

Φιλικός ποδοσφαιρικός  
αγώνας αίδων

Α.Ο Φιλέλληνες – Αδελφότητα

Πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη χρονιά 
ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα 
στους δύο συλλόγους. Φέτος οι ηλικίες που 
συμμετείχαν ήταν τα παιδιά, τα οποία γεννή-
θηκαν το 2005, 2006, 2007 και 2008. Το θέα-
μα που παρουσίασαν οι μικροί ποδοσφαιρι-
στές ήταν αξιόλογο και χειροκροτήθηκε από 
τους θεατές που γέμισαν τις κερκίδες του γη-
πέδου 5 x 5 στο Πέτα.
Οι ακαδημίες της ΑΟΦ, οι οποίες λειτουρ-
γούν πάλι τα τελευταία χρόνια, έχουν πολλά 
παιδιά και γίνεται αξιόλογη δουλειά από τον 
προπονητή και τη διοίκηση. Οι μικροί της 
ομάδας της Αδελφότητας παίζουν όλοι στην 
Αθήνα σε γνωστές ακαδημίες ομάδων και ξε-
χωρίζουν. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 5-5 σε 
ένα συναρπαστικό αγώνα.
Για την ομάδα της Αδελφότητας αγωνίστηκαν 
φέτος οι: Κακαριάρης Γιώργος, Παπασπύρου 
Νάσος, Χριστόπουλος Χάρης, Παπασπύρος 
Δημήτρης, Παπασπύρος Πέτρος, Τόλης Ιω-
άννης, Ματάτσης Απόστολος, Μίγδος Παντε-
λής, Μελισσουργός Μάριος (γιος Ευαγγελίας 
Κακαριάρη).

Οι παίκτες των δύο παιδικών ομάδων
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Κοινωνικά

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
 � Στη μνήμη του Γεωργίου Ρίζου, η σύζυγός  

του Στρατηγούλα Ρίζου, πρόσφερε στην  
Αδερφότητα 50€

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
 � ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. Παπασπύρου Ηλία,  

εις μνήμη γονέων & πεθερου της 20,00€

 � ΖΩΗ-ΣΕΡΒΕΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, εις μνήμη  

του υιού της Ναπολέων για τα 17 έτη από τον 

θάνατό του & του πατέρα της Βυσσαρίων 30,00€

(Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι την 31-3-2018) 
ειδήσεις μέχρι την 31-12-2017)

ΘΑΝΑΤΟΙ
• ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Η ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
ΕΤΩΝ 87

• ΣΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΜΑΤΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΕΤΩΝ 94

• ΣΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 87

• ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΕΤΩΝ 63

• ΣΤΙΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΤΩΝ 79

• ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 89

• ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 81

• ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΜΠΙΖΑ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 93

• ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΤΩΝ 54

• ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
H ΤΣΙΝΤΖΙΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΕΤΩΝ 95

Συνδρομές
• ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 20,00 
• ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 25,00 
• ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 80,00 
• ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 
• ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 10,00 
• ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΛΕΞΗ 20,00 
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 
• ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10,00 
• ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00 
• ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30,00 
• ΒΟΡΔΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30,00 
• ΜΠΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 30,00 
• ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50,00 
• ΑΓΟΡΟΣ ΤΑΚΗΣ 30,00 
• ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25,00 
• ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 
  

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 στο μνημείο του Πέτα

Τέλος σχολικής 
χρονιάς. Γυμνα-
στικές επιδείξεις 
στην Πλατεία
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Συνεστίαση μετά από Εθνική γιορτή στην Πλατεία του Πέτα, τα πρώτα χρόνια 
της 10ετίας του 50.

Στο πανηγύρι του Μάη-Θανάση στη 10ετία του 
50. Όλη η πολιτική, αστυνομική και πνευματική 

ηγεσία του Πέτα. Οι διετελέσαντες επί χρόνια Πρό-
εδροι της Κοινότητας Γιώργος Σερβετάς, Γιώργος 

Κακαριάρης (Καραντάκος), ο τότε Αστυνόμος, ο 
Νομάρχης Άρτας, οι δάσκαλοι Γιάννης Κώτσης, 
Απόστολος Παπασπύρου, Γιώργος Βασιλάκης, 
Ευτυχία Βάσιου-Ντουνιά, Αρετή Μπακατσέλου, 

Θεόδωρος Ντουνιάς, Νίνα Σκαμνέλου.

Οι δάσκαλοι στο δρόμο για το Μνημείο 
στις αρχές της 10ετίας του 50.  
Γιάννης Κώτσης, Γιάννης Βαγενάς,  
Θεόδωρος Ντουνιάς, Ευάγγελος Φούζας.

Δημοτικό σχολείο 
 Κλειστού-Πέτα αρχές της 10ετίας του 50.  
Εκδήλωση σε γιορτή του σχολείου, με το 

δάσκαλο Απόστολο Παπασπύρου


