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Σ’ ΑΥΤΌ  

ΤΌ ΦΥΛΛΌ  

ΜΠΌΡΕΊΤΕ  

ΝΑ ΔΊΑΒΑΣΕΤΕ:

•	 Ιστορικό	αφιέρωμα	στη	μάχη	του	Πέτα	το	1822

•	 	Πληροφορίες	από	τις	κινητοποιήσεις	στην	Ήπειρο	 
για	τους	υδρογονάνθρακες

•	 Νέα	από	το	Δήμο	στη	στήλη	«Τα	εν	Δήμω»

•	 	Αξιολόγηση	πλευρών	του	νομοσχεδίου	για	την	Τοπική	
Αυτοδιοίκηση

•	 	Ενημέρωση	για	αγώνες	εκτός	δρόμου	4Χ4	που	έγιναν	
στο	Πέτα

•	 Ενημέρωση	από	τη	μόνιμη	σελίδα	«Τα	κοινωνικά»
•	 Φωτογραφήματα	με	αναφορά	στα	Φιλελλήνια

Τ ο	καλοκαιράκι	ξεμυτίζει	μέσα	από	τις	
πρόσκαιρες	μπόρες	του	Ιουνίου.	
Ήδη	 άρχισαν	 οι	 συζητήσεις	 και	 οι	

προγραμματισμοί	 για	 τις	 ολιγοήμερες	 απο-
δράσεις	σε	θάλασσες	και	αγαπημένα	μέρη.	
Τυχεροί	όσοι	και	όσες	θα	έχουν	αυτή	τη	δυ-
νατότητα.	Κι	ακόμη	πιο	τυχεροί	αυτοί	που	θα	
μπορέσουν	να	βρεθούν	στο	χωριό.	
Είναι	λίγο-πολύ	γνωστό	το	σκηνικό:	μπάνια	
σε	 κάποια	 κοντινή	 θάλασσα	 και	 νυχτερινή	
έξοδος	 στην	 Πλατεία	 ή	 στο	 Μνημείο.	 Ένα	
επαναλαμβανόμενο	 μοτίβο,	 που	 όμως	 το	
αποζητάς	σαν	μια	περίεργη	και	δυσερμήνευ-
τη	 εξάρτηση	 που	 ποτέ	 δεν	 προκαλεί	 κορε-
σμό	και	ανία.
Τα	 βράδια	 στην	 Πλατεία	 με	 αγαπημένους	
φίλους	και	οικεία	πρόσωπα,	με	χαλαρές	συ-
ζητήσεις,	 καλοσυνάτη	 και	 εύθυμη	 διάθεση	
-συμβάλλει	σ’	αυτό	και	η	ευφορία	που	δημι-
ουργεί	το	τσίπουρο.	Βοηθάει,	επίσης	και	το	
ευεργετικό	νυχτερινό	αεράκι,	που	μας	απο-
φορτίζει	από	την	ένταση	της	μέρας.	
Διαφορετική	 η	 ατμόσφαιρα	 στις	 καφετέριες	
του	Μνημείου,	όμως	εξίσου	ελκυστική.	 Ιδα-
νικό	ύψωμα	για	τις	θερμές	μέρες	του	καλο-
καιριού	και	το	βάθος	του	ορίζοντα	δημιουργεί	
προϋποθέσεις	για	πιο	υπαρξιακές	αναζητή-
σεις.	
Οπλιζόμαστε	λοιπόν	με	την	καλή	μας	διάθε-
ση	και	πετάμε	ολοταχώς	για	να	συναντηθού-
με	με	 τη	μήτρα	 της	 ιδιοπροσωπίας	μας,	 το	
αγαπημένο	μας	Πέτα!

Καλοκαιρινές συναντήσεις
ΠΈΤΑ 2018

Δύο	οι	κύριες	εκδηλώσεις	αυτού	του	καλοκαιριού	που	διοργανώνουν	ο	Μορφω-
τικός	Σύλλογος	και	η	Αδελφότητα	Πέτα:

Α.  Έξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο. Έυλογία ή Κατάρα;

Β.  «Γινάτι. Ο σοφός της λίμνης»

ΠΕΤAμε

Εισηγητές	από	επιτροπές	που	εναντιώνονται	στην	εξόρυξη	υδρογονανθράκων	θα	
ενημερώσουν	για	τους	επαπειλούμενους	περιβαλλοντικούς,	οικονομικούς	και	κοι-
νωνικούς	κινδύνους	των	πρακτικών	εξόρυξης.
Η	συζήτηση	θα	γίνει	την	23η	Ιουλίου,	8.30μμ.	στην πλατεία του χωριού.

Συνάντηση	 με	 το	 συγ-
γραφέα	 Γιάννη Καλ-
πούζο	 με	 αφορμή	 το	
νέο	του	μυθιστόρημα.	
Δημοτικό	 συγκρότημα	
θα	συντροφεύει	την	εκ-
δήλωση.
Η	 βιβλιοπαρουσίαση	
θα	 γίνει	 την	 8	 Αυγού-
στου,	 8.30μ.μ.	 στην 
αυλή του Μορφωτι-
κού Συλλόγου.
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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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΎΤΈΡΗΣ ΗΠΈΙΡΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Διαγωνισμό	 καλύτερης	Ηπειρώτικης	παραδοσιακής	
πίτας	διοργάνωσε	την	Τετάρτη	23	Μαΐου,	στην	Αθή-
να,	ο	Σύνδεσμος	Γυναικών	Ηπείρου,	που	στηρίζε-

ται	από	την	Πανηπειρωτική	Συνομοσπονδία	Ελλάδας.	
Την	εκδήλωση	πλαισίωσε	το	ηπειρώτικο	παραδοσιακό	μου-
σικό	σχήμα	«Λαλητάδες»,	το	Γυναικείο	Πολυφωνικό	Κοσο-
βίτσας	Βορείου	Ηπείρου	 και	 το	 χορευτικό	 του	Συνδέσμου	
Γυναικών	Ηπείρου.	
Επικεφαλής	 της	 κριτικής	 επιτροπής	 για	 την	παραδοσιακή	
πίτα	ήταν	γνωστός	σεφ.

Φεστιβάλ παραδοσιακής Μουσικής στα Τζουμέρκα

Γαλατόπιτα  
Σαρακατσάνων

Υλικά για το φύλλο
•	1,5	ποτήρι	νερό

•	600-700	gr.	αλεύρι
Υλικά για τη γέμιση

2	λίτρα	γάλα
4	αυγά

Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε	 το	 ζυμάρι	 για	 το	
φύλλο	 και	 ανοίγουμε	 6	 φύλλα.	
Στρώνουμε	 2	 φύλλα	 λαδωμέ-
να	στο	 ταψί	 και	 τα	υπόλοιπα	 τα	
ψήνουμε	 λίγο	 στο	 φούρνο	 (πα-
λαιότερα	τα	καψάλιζαν	σε	καυτή	
πλάκα).	 Βράζουμε	 το	 γάλα,	 τρί-
βουμε	μέσα	τα	ψημένα	φύλλα	και	
κατεβάζουμε	την	κατσαρόλα	από	
τη	φωτιά.	Ανακατεύουμε	μέσα	τα	
χτυπημένα	 αυγά	 και	 αδειάζουμε	
το	 μείγμα	 στο	 ταψί.	 Γυρνάμε	 το	
περισσευούμενο	 φύλλο	 να	 κά-
νει	 κόθρο,	 σκορπάμε	 λίγο	 λάδι	
πάνω	 και	 ψήνουμε	 στο	 φούρνο	
μέχρι	να	ροδίσει.

Μυδοπίλαφο Πρέβεζας
Υλικά

•	1	κιλό	μύδια
•	1	φλιτζάνι	τσαγιού	ρύζι

•	½	φλιτζάνι	τσαγιού	ελαιόλαδο
•	2-3	ώριμες	ντομάτες

•	2	κρεμμύδια	(ψιλοκομμένα),
•	2	κλωναράκια	μαϊντανό	(ψιλοκομμένο)
•	1	κλωναράκι	άνηθο	(ψιλοκομμένο),

•	αλάτι,	πιπέρι

Εκτέλεση
Πλένετε	προσεκτικά	ένα	–	ένα	τα	μύδια,	καθαρίζοντας	το	κέλυφος	με	βουρ-
τσάκι,	κάτω	από	τρεχούμενο	νερό.	Τα	αχνίζετε	σε	μια	κατσαρόλα	για	να	
ανοίξουν	(πετάτε	όσα	μύδια	δεν	άνοιξαν).	Ζεσταίνετε	το	λάδι	και	τσιγαρί-
ζετε	τα	κρεμμύδια,	μέχρι	να	μαραθούν.	Προσθέτετε	τα	μύδια,	τον	μαϊντα-
νό	και	τον	άνηθο	και	τα	ανακατεύετε	για	2-3	λεπτά.	Ρίχνετε	τις	ντομάτες	
ξεφλουδισμένες	 και	 ψιλοκομμένες	 και	 2	 –	 2	 ½	 φλιτζάνια	 τσαγιού	 νερό.	
Μόλις	πάρουν	βράση,	προσθέτετε	το	ρύζι	και	αλατοπιπερώνετε.	Αφήνετε	
το	φαγητό	 να	σιγοβράσει,	 ανακατεύοντας	 τακτικά,	 για	 να	 μην	 κολλήσει.	
Μαγειρεύετε	μέχρι	να	μαλακώσει	το	ρύζι	και	να	απορροφήσει	όλα	τα	υγρά.	
Αποσύρετε	 το	φαγητό	από	την	φωτιά,	σκεπάζετε	 την	κατσαρόλα	με	κα-
θαρή	υγρή	πετσέτα	και	το	αφήνετε	για	½	-1	ώρα,	πριν	το	σερβίρετε.	Εάν	
θέλετε	μπορείτε	να	κρατήσετε	μόνο	το	ψαχνό	από	τα	μύδια	και	να	πετάξετε	
το	κέλυφος.

Μία γαλατόπιτα που αποδίδεται στους Σαρακατσαναίους και ένα μυδοπίλα-
φο από την Πρέβεζα έχουμε σ’ αυτό το τραπέζι μας. Καλή μας όρεξη!

Συνταγές από την Ήπειρο

Με	τίτλο	«Τα	Μουσικά	Μονοπάτια	στα	Τζουμέρκα»	το	Ορεινό	
Καταφύγιο	Μελισσουργών	 και	 ο	 ξενώνας	 «Αγκάθι»,	 με	 τη	
στήριξη	 της	περιφερειακής	 ενότητας	Άρτας	 και	 του	Πολιτι-
στικού	Συλλόγου	Μελισσουργιωτών	Άρτας	«Ο	Άι	Μάρκος»,	
διοργανώνουν	στις	 29,	 30	 Ιουνίου	 και	 1η	 Ιουλίου	 μουσικό	
φεστιβάλ	παραδοσιακής	μουσικής.	
Το	εν	λόγω	φεστιβάλ	έχει	τη	μορφή	σεμιναρίων	και	διδάσκουν	
σολίστες	 παραδοσιακών	 οργάνων,	 όπως	 οι:	 Γκουβέντας	
Κυριάκος-Βιολί,	 Δορμπαράκης	 Στέφανος-Κανονάκι,	 Καρα-
κότας	 Ανδρέας-Λαϊκό	 τραγούδι,	 Καρίπης	 Βαγγέλης-Κρου-
στά,	 Κουλλιά	 Καίτη-Σμυρναίικο	 τραγούδι,	 Μηταράκης	
Δημήτρης-Κιθάρα,	 Παπαδόπουλος	 Κώστας-Μπουζούκι,	
Τσιαμούλης	Χρήστος-Ούτι.	
(Την είδηση την αντλήσαμε από την ιστοσελίδα Artinews)

Η φωτογραφία βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
http://www.mousikamonopatia.gr/
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Υπάρχει	 μια	 έκφραση	 που	 δη-
λώνει	 εύγλωττα	 τον	ανθρώπι-

νο	 κυνισμό:	 	 «Τα	 σκουπίδια	 στην	
πόρτα	του	γείτονα».
Έτσι,	σα	σκουπίδια,	αντιμετωπίζο-
νται	οι	πρόσφυγες	που	αναζητούν	
καταφύγιο	σε	χώρες	της	Ευρώπης	

για	να	γλυτώσουν	από	τις	σφαγές,	τους	πολέμους	και	την	φτώχια.
Τα	ισχυρά	δυτικά	κράτη	κρατούν	για	τον	εαυτό	τους	το	προνόμιο	της	«πολι-
τισμικής	υπεροχής»	-κάτι	αντίστοιχο	δεν	επικαλούνταν	και	οι	Ναζί;-	και	αυτό	
θεωρούν	ότι	τους	νομιμοποιεί	να	παρεμβαίνουν	για	την	«αποκατάσταση»	
δικαιωμάτων	και	την	επιβολή	καθεστώτων	της	αρεσκείας	τους.	
Πολεμικές	εισβολές	σε	κυρίαρχες	χώρες	όπως	το	Αφγανιστάν,	 το	 Ιράκ,	η	
Λιβύη,	η	Συρία	κ.ά.,	διέλυσαν	υποδομές,	οικονομίες,	χώρες	ολόκληρες,	οδη-
γώντας	στην	απόγνωση	λαούς	με	μακρά	ιστορία.		
Οι	υπεύθυνοι	γι’	αυτή	την	ανθρώπινη	τραγωδία	αρνούνται	να	αποδεχτούν	
τις	συνέπειες	των	ενεργειών	τους	και	όπως	είναι	η	συνήθης	κυρίαρχη	πρα-
κτική,	τα	ισχυρά	κράτη	επιβάλλουν	κανόνες	στα	αδύναμα.	Αυτό	συνέβη	και	
στην	τελευταία	Σύνοδο	Κορυφής	της	Ε.Ε.	για	το	μεταναστευτικό.	
Η	 αποτυχία	 της	πρόσφατης	 συνόδου	 για	 το	 μεταναστευτικό,	 οδήγησε	 τη	

Γερμανία	 σε	 διμερείς	 συμφωνίες.	
Δέκα	 τέτοιες	 διμερείς	 συμφωνίες	
έκλεισε	η	Γερμανία	στο	περιθώριο	
της	συνόδου.
Διαβάζουμε	στο	Αθηναϊκό	και	Μα-
κεδονικό	 Πρακτορείο	 Ειδήσεων	
(ΑΠΕ-ΜΠΕ):	 «Η	 Ελλάδα	 και	 η	
Ισπανία	είναι	έτοιμες	να	επαναδε-
χτούν	 τους	 αιτούντες	 άσυλο	 που	
θα	 εντοπιστούν	 στο	 μέλλον	 στα	
σύνορα	της	Γερμανίας	με	την	Αυ-
στρία	 από	 τις	 γερμανικές	 αρχές	
και	 η	 είσοδός	 τους	 έχει	 καταγρα-
φεί	από	το	σύστημα	Eurodac	(δακτυλοσκόπησης)	στις	προαναφερόμενες	
χώρες».	Μάλιστα,	στη	συμφωνία	προβλέπεται	να	«γίνουν	γρήγορα	θετικές	
ενέργειες	για	τη	στήριξη	των	πέντε	νησιών	του	Αιγαίου	στην	Ελλάδα	και	για	
τη	στήριξη	της	Ισπανίας».
Γαλαντόμες	οι	χώρες	του	νότου,	συνδράμουν	την	αναξιοπαθούσα	Γερμα-
νία	και	τον	κυβερνητικό	συνασπισμό	της	Μέρκελ.	Όσο	για	τους	δύσμοιρους	
πρόσφυγες,	τους	περιμένει	ο	παράδεισος	της	Μόριας!

ΑΝΘΡΩΠΙΝΈΣ ΨΎΧΈΣ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ
Του Κ. Ζαχάρου

Τα Νέα του Μορφωτικού Συλλόγου
Πολυδιάστατη η δραστηριότητα του Μορφωτικού Συλλόγου Πέτα το τελευταίο διάστημα. Στη συνέχεια 
παραθέτουμε κάποιες από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του συλλόγου.

Συμμετοχή σε Φεστιβάλ χορού στα Γιάννενα
Τα	παιδικά	 χορευτικά	 τμήματα	 του	συλλόγου	συμμετείχαν	
στις	2	Ιουνίου	στο	φεστιβάλ	που	διοργάνωσε	ο	Χορευτικός	
Όμιλος	 Ιωαννίνων.	Στο	φεστιβάλ	με	 τίτλο	«Από	παιδί	 χο-
ρεύω»	συμμετείχαν	σύλλογοι	απ’	όλη	την	Ελλάδα	και	έγινε	
στο	Πνευματικό	Κέντρο	του	Δήμου	Ιωαννίνων.	Οι	μικροί	Πε-
τανίτες	κέρδισαν	τις	εντυπώσεις	με	το	εξαιρετικό	πρόγραμ-
μα	που	παρουσίασαν.

Αθλητικοί αγώνες στα πλαίσια των Φιλελληνίων
Ο	 Μορφωτικός	 Σύλλογος	 διοργάνωσε	 ενόψει	 των	 Φιλελληνίων	 2018	
αγώνες	στο	γήπεδο	του	Πέτα.	
Συμμετείχαν	πολλά	παιδιά	αλλά	και	γονείς.	Τα	αγωνίσματα	ήταν	τρέξιμο,	
μπαλάκι,	τσουβαλοδρομίες.	Ο	ανταγωνισμός	μεγάλος,	το	γέλιο	ακόμα	με-
γαλύτερο	μιας	και	οι	γονείς	κατέβαλαν	μεγάλες	προσπάθειες	κερδίζοντας	
το	χειροκρότημα	των	θεατών.	
Οι	αγώνες	φέτος	μεταφέρθηκαν	τον	Ιούνιο	λόγω	των	υποχρεώσεων	του	
χορευτικού	τμήματος	του	συλλόγου	που	πρέπει	να	μεταβεί	στην	Αλεξαν-
δρούπολη	όπου	θα	συμμετέχει	σε	φεστιβάλ	παραδοσιακών	χορών.

Εντυπωσιακή εμφάνιση του παιδικού  
χορευτικού σε φεστιβάλ στα Γιάννενα.

Μπαμπάδες έτοιμοι για όλα:
Εδώ συμμετέχουν σε τσουβαλοδρομίες

Του Στάθη από την εφημερίδα «Ποντίκι» 

Εικόνα από το στρατόπεδο της Μόριας 
στη Λέσβο.

(Επίσημη ονομασία: Χώρος υποδοχής 
προσφύγων-Hotspot)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΈΎΡΩΝ ΤΟΎ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΎΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Είναι	 συνηθισμένο	 νομο-
θετικές	 πρωτοβουλίες,	
όπως	αυτή	που	εισηγείται	

αλλαγές	 στην	 Τοπική	 Αυτοδιοί-
κηση	 (Τ.Α.),	 να	 περιβάλλονται	
από	 εύηχες	 ονομασίες	 όπως	
«Καλλικράτης»,	«Κλεισθένης	1»	
και	βλέπουμε…
Σε	αυτό	το	σημείωμα	θα	δούμε	
επιλεκτικά	 σημεία	 του	 νέου	 νο-
μοσχεδίου.	Ως	 βάση	 αναφοράς	
θα	είναι	οι	αρνητικές	επισημάν-
σεις	που	διατυπώθηκαν	στα	Νέα	
του	Πέτα	όταν	βρισκόταν	σε	δη-
μόσιο	διάλογο	 το	προηγούμενο	
σχέδιο	του	«Καλλικράτη».
Πρώτο σημείο κριτικής	 αποτέ-
λεσε	τότε	ο	χωροταξικός	συγκε-
ντρωτισμός	με	τη	δημιουργία	εκτρωματικών	
διοικητικών	 συνενώσεων.	 Χαρακτηριστικό	
παράδειγμα	στα	μέρη	μας	αποτέλεσε	ο	Δή-
μος	Ν.	Σκουφά,	 αλλά	 και	 ορεινοί	Δήμοι	 της	
Άρτας.	
Σχετικά	με	το	σημείο	αυτό	το	νομοσχέδιο	που	
έχει	κατατεθεί	δεν	αναιρεί	το	συγκεντρωτισμό	
του	Καλλικράτη	και	συνεχίζει	τις	στρεβλώσεις	
των	προηγούμενων	διοικητικών	ρυθμίσεων.
Δεύτερο σημείο: Σχετικά	 με	 τους	 οικονομι-
κούς	πόρους	των	Δήμων.
Συνεχίζεται	 η	 μείωση	 της	 χρηματοδότησης	
των	 Δήμων	 με	 πολλαπλές	 συνέπειες	 στην	
άσκηση	πολιτικής.	Για	την	αντιμετώπιση	του	
προβλήματος	οι	Δήμοι	οδηγούνται	στην	αύ-
ξηση	της	φορολόγησης	των	πολιτών	και	στην	
εκποίηση	δημόσιων	χώρων	με	μισθώσεις	99	
έτη	για	δημοτικά	ακίνητα	και	50	έτη	για	δημο-
τικές	ακάλυπτες	εκτάσεις.	
Επιπλέον,	 επαναφέρεται	 το	 μοντέλο	 των	
«αναπτυξιακών	εταιρειών»	που	οδήγησε	σε	
σκάνδαλα,	υπεξαιρέσεις	 και	στη	δημιουργία	
κομματικών	μηχανισμών.	
Τρίτο σημείο	είναι	ο	επιχειρούμενος	εκδημο-
κρατισμός	του	εκλογικού	συστήματος,	με	την	
αναλογική	 εκλογή	 των	 δημοτικών	 συμβού-
λων.	
Το	 σημείο	 αυτό	 αποτελεί	 και	 τον	 πυρήνα,	
το	 «ζουμί»,	 στην	 νέα	 νομοθετική	 ρύθμιση,	
αφού	 είναι	 ευδιάκριτη	η	πρόθεση	να	βρουν	
έρρισμα	στα	Δ.Σ.	 των	Δήμων	δυνάμεις	που	
διαδραματίζουν	κεντρικό	ρόλο	στην	πολιτική	
σκηνή.

Θα	 συμφωνήσουμε	 ότι	 η	 απλή	 αναλογική	
εκφράζει	με	τον	πλέον	αυθεντικό	τρόπο	την	
εκπροσώπηση	των	πολιτών.	Όμως,	η	απλή	
αναλογική	 δεν	 υλοποιείται	 σε	 ένα	 «κοινωνι-
κό	 κενό».	 Η	 εκδίπλωση	 των	 πλεονεκτημά-
των	 της	 απλής	 αναλογικής	 προϋποθέτει	 τη	
δημοκρατική	 συγκρότηση	 της	 Πολιτείας	 και	
την	 ύπαρξη	προϋποθέσεων	 για	 τη	 λειτουρ-
γία	της.	Για	παράδειγμα,	πως	μπορεί	να	εκ-
διπλωθούν	 δημοκρατικές	 πρακτικές	 σε	 κοι-
νωνίες	που	είναι	κατακερματισμένες,	σε	ένα	
περιβάλλον	 χωροταξικού	 συγκεντρωτισμού,	
οικονομικής	 ασφυξίας	 και	 έντονου	 γραφειο-
κρατικού	 και	 κρατικού	 ελέγχου;	Να	σημειώ-
σουμε	 ότι,	 ακόμα	 και	 τα	 τοπικά	 δημοψηφί-
σματα	 που	 προβλέπονται	 στο	 νομοσχέδιο	
εξουδετερώνονται	 από	 τον	 κρατικό	 έλεγχο	
στα	 ερωτήματα	 τους	 πριν	 το	 δημοψήφισμα	
και	στην	αποδοχή	των	αποτελεσμάτων	μετά	
τη	διεξαγωγή	τους.	
Επιπλέον,	το	εκλογικό	σύστημα	διαχωρίζεται	
σε	 δύο	 ασύμβατες	 διαδικασίες:	 στην	 εκλο-
γή	του	δημάρχου	από	το	εκλογικό	σώμα	και	
στον	κεντρικό	ρόλο	που	θα	διαδραματίζει	το	
δημοτικό	 συμβούλιο,	 όπου	 ο	 δήμαρχος	 θα	
μειοψηφεί.	Αυτό	σημαίνει	ότι	οι	συσχετισμοί	
στο	δημοτικό	συμβούλιο	θα	διαμορφώνονται	
ανά	 περίπτωση	 και	 θα	 είναι	 αδύνατον	 να	
ελεγχθεί	η	πολιτική	δέσμευση	του	δημάρχου,	
αλλά	και	των	παρατάξεων	από	τους	εκλογείς	
τους.
Πρόκειται	 για	 μια	 επίφαση	 δημοκρατίας,	
αφού	 οι	 συναινέσεις	 στα	 συγκεκριμένα	 θέ-
ματα	δεν	προϋποθέτουν	κάποιο	δεσμευτικό	
πλαίσιο	 συμφωνημένο	 και	 νομιμοποιημένο	
σε	δημόσιες	και	διαφανείς	διαδικασίες,	με	συ-

νέπεια	τα	πάντα	να	είναι	θεμιτά.	
Το	 γεγονός	 αυτό	 μετατρέπει	 τα	
εργαλεία	 δημοκρατικής	 πολιτι-
κής,	όπως	η	απλή	αναλογική,	σε	
ένα	μόνιμο	παρασκηνιακό	παζά-
ρι	παραγόντων	και	παρατάξεων	
για	«διευκολύνσεις»	και	εξουσία.	
Η	διαχείριση	της	τοπικής	διακυ-
βέρνησης	θα	είναι	ευάλωτη	στο	
συνεχή	εκμαυλισμό	των	«σειρή-
νων»	της	διαφθοράς.
Το	 δισυπόστατο	 του	 εκλογικού	
συστήματος,	 δηλαδή	 ο	 διαφο-
ρετικός	τρόπος	εκλογής	δημάρ-
χου	 και	 δημοτικών	συμβούλων,	
οδηγεί	από	την	υπάρχουσα	αρ-
νητική	δημαρχοκεντρική	εξουσία	

σε	 μια	 ρευστοποίηση	 των	 πολιτικών	 δημο-
τικών	 σχημάτων.	Η	προοπτική	 αυτή	 οδηγεί	
σε	περαιτέρω	έκπτωση	των	ηθικών	αξιών	με	
μεταγραφές	 δημοτικών	 συμβούλων,	 όπως	
επιτρέπει	το	νέο	πλαίσιο,	καθώς	και	τον	εκ-
μαυλισμό	 δημοτικών	 συμβούλων	 χαλαρής	
ηθικής	από	επιχειρηματικά	συμφέροντα.	
Σχετικά	με	 τα	τρία	σημεία	που	σχολιάζονται	
εδώ	συνοψίζουμε	τα	εξής:
• 	Για	να	διασφαλιστεί	η	λειτουργικότητα	των	

δήμων	και	να	ενισχυθεί	το	ενδιαφέρον	των	
πολιτών	 για	 τα	 κοινά	 απαιτείται	 γενναία	
χωροταξική	αναδιάρθρωση,	που	δεν	προ-
βλέπεται	στο	νομοσχέδιο.	

• 	Η	βελτίωση	των	προσφερόμενων	υπηρε-
σιών	και	η	άσκηση	κοινωνικής	πολιτικής,	
ιδιαίτερα	σε	τμήματα	του	πληθυσμού	που	
πλήττονται	από	την	παρατεταμένη	κρίση,	
προϋποθέτουν	την	ενίσχυση	των	οικονο-
μικών	 των	δήμων	 και	 όχι	 την	περαιτέρω	
ιδιωτικοποίηση	 λειτουργιών	 και	 υπηρεσι-
ών.	

• 	Τέλος,	απέναντι	στη	συγκεντρωτική	εξου-
σία	 του	 δημάρχου,	 η	 Τ.	 Α.	 έχει	 ανάγκη,	
παράλληλα	 με	 τη	 δημοκρατική	 εκπρο-
σώπηση,	την	αναβάθμιση	του	ρόλου	του	
δημοτικού	συμβουλίου	και	 τη	δημιουργία	
προϋποθέσεων	 για	 ουσιαστική	 συμμετο-
χή	των	τοπικών	φορέων	και	των	δημοτών,	
χωρίς	τις	παρενέργειες	και	τις	λειτουργικές	
αρρυθμίες	που	δημιουργούν	οι	νέες	ρυθ-
μίσεις.

Του Κώστα Ζαχάρου

Πλατεία Πέτα Άρτας
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
19η Απριλίου ημέρα θανάτου 
του Λόρδου Βύρωνα, Ημέρα 
Φιλελληνισμού και Διεθνούς 

Αλληλεγγύης

Την	Πέμπτη	19	Απριλίου	γιορτάστηκε	η	πα-
γκόσμια	 ημέρα	 Φιλελληνισμού	 στο	 Πέτα.	
Την	 εκδήλωση	 διοργάνωσε	 η	 Περιφέρεια	
Ηπείρου	με	τη	Δημοτική	Αρχή.	

Μετά	την	τέλεση	της	δοξολογίας	στον	 ιερό	
ναό	Αγίου	Γεωργίου	Πέτα	από	το	Μητροπο-
λίτη	Άρτας	σεβασμιότατο	κ.	Καλλίνικο,	ακο-
λούθησε	επιμνημόσυνη	δέηση	στο	Μνημείο	
πεσόντων	Φιλελλήνων	στη	Μάχη	του	Πέτα,	
κατάθεση	στεφάνων	και	ομιλία	από	το	δά-
σκαλο	Ευστάθιο	Κακαριάρη.

Η	19η	Απριλίου,	ημέρα	θανάτου	του	Λόρδου	
Βύρωνα,	 καθιερώθηκε	ως	ημέρα	Φιλελλη-
νισμού	και	Διεθνούς	Αλληλεγγύης	με	προε-
δρικό	διάταγμα	του	2008.	

Ο	 Λόρδος	 Βύρων	 ποιητής,	 διανοούμενος	
και	 πολιτικός	 ήταν	 μια	 εξέχουσα	 προσω-
πικότητα	 του	 κινήματος	 του	 ρομαντισμού	
και	συνέδεσε	το	όνομα	του	με	την	στήριξη	
των	επαναστατικών	κινημάτων	σε	Ιταλία	και	
Ελλάδα.	Πέθανε	στο	πλευρό	των	Ελλήνων	
επαναστατών	στο	Μεσολόγγι,	σε	ηλικία	μό-
λις	36	χρόνων.

Να	σημειώσουμε	ότι	ο	Λόρδος	Βύρων	ήταν	
υπέρμαχος	 της	 επιστροφής	 των	 γλυπτών	
του	 Παρθενώνα	 στο	 φυσικό	 τους	 χώρο,	
ανεξάρτητα	από	 τη	συμφωνία	 του	συμπα-
τριώτη	 του	 Έλγιν	 με	 τις	 τότε	 οθωμανικές	
αρχές.	

Η αφίσα της εκδήλωσης για την Φιλελληνισμό

Προκήρυξη για προμήθεια 
δύο οχημάτων mini bus  
για τη μεταφορά ΑμεΑ

Σε	προκήρυξη	προχώρησε	 ο	Δήμος	Νικο-
λάου	Σκουφά	για	την	προμήθεια	δύο	οχημά-
των	τύπου	mini	bus	για	τη	μεταφορά	ΑμεΑ.
Τα	αυτοκίνητα	προορίζονται	για	την	κάλυψη	
των	αναγκών	μετακίνησης	 των	ατόμων	με	
αναπηρία	των	συλλόγων	Σύλλογος	Αγκαλιά	
Άρτας	 και	 Σύλλογος	 Γονέων	Φίλων	ΑΜΕΑ	
Νομού	Άρτας	«Αγία	Θεοδώρα».
Η	 συνολική	 προθεσμία	 παράδοσης	 της	
προμήθειας,	 ορίστηκε	σε	 δύο	ημερολογια-
κούς	μήνες	από	την	ημέρα	υπογραφής	της	
σύμβασης.
Ο	 προϋπολογισμός	 της	 προμήθειας	 είναι	
183.000,00€.

«Πασχαλινές δημιουργίες» από τους μαθητές 
του Ειδικού Σχολείου στο Πουρνάρι

Ψήφισμα συμπαράστασης 
στους κτηνοτρόφους

Το	Δημοτικό	Συμβούλιο	του	Δήμου	Νικολάου	
Σκουφά	στη	συνεδρίασή	του	στις	6	Ιουνίου,	
ομόφωνα	ενέκρινε	το	επόμενο	ψήφισμα:
«Το	Δημοτικό	 Συμβούλιο	 του	Δήμου	Νικο-
λάου	 Σκουφά,	 δηλώνει	 την	 συμπαράστα-
σή	του	στη	διαμαρτυρία	των	κτηνοτρόφων	

όπως	 εκδηλώθηκε	 στο	 συλλαλητήριο	 που	
πραγματοποιήθηκε	 απ’	 τις	 Ομοσπονδίες	
Αγροτικών	Συλλόγων	Άρτας	και	Πρέβεζας,	
στη	γέφυρα	Καλογήρου	στις	02-06-2018.
Οι	 κτηνοτρόφοι	 βρίσκονται	 σε	 απόγνωση	
γιατί	η	τιμή	στο	γάλα	πέφτει	συνεχώς,	κυρί-
ως	το	τελευταίο	εξάμηνο	με	διάφορες	προ-
φάσεις	απ’	τις	γαλακτοβιομηχανίες.
Επίσης	οι	πολύ	χαμηλές	τιμές	του	κράτους	
δημιουργούν	μία	ασφυκτική	κατάσταση	στο	
εισόδημά	τους.
Είμαστε	δίπλα	στους	αγώνες	τους	για	εξα-
σφάλιση	ενός	κατώτερου	εγγυημένου	εισο-
δήματος	για	να	μπορέσουν	κυρίως	οι	μικρο-
μεσαίες	κτηνοτροφικές	εκμεταλλεύσεις	που	
κινδυνεύουν	άμεσα,	να	επιβιώσουν».

Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές 
στην πλατεία του χωριού

Στο	 προηγούμενο	 φύλλο	 της	 εφημερίδας	
καυτηριάσαμε	την	απαράδεκτη	εγκατάλειψη	
της	πλατείας	με	την	πλακόστρωση	να	έχει	
θρυμματιστεί	σε	πολλά	σημεία	της.	
Σημειώνουμε	 ότι	 οι	 ζημιές	 αποκαταστάθη-
καν.	 Επίσης,	 διασφαλίστηκε	 ικανοποιητι-
κά	η	πεζεδρόμηση	της	πλατείας	από	 τους	
απογόνους...	των	Κολοκοτρωναίων!
Τα	 καλοκαίρια	 μας	 είναι	 συνυφασμένα	 με	
την	πλατεία	του	χωριού	γι	αυτό	και	υπάρχει	
ιδιαίτερη	ευαισθησία.	
Όλα	λοιπόν	ετοιμάζονται	για	ένα	ακόμη	εκ-
πληκτικό	καλοκαίρι!	

Η Πλατεία από πίνακα του Γιάννη Βαγενά

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

http://www.nskoufas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=932:promitheia-dyo-2-oximaton-typou-mini-bus-gia-ti-metafora-amea&catid=100:proclamations&Itemid=228&lang=el
http://www.nskoufas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=932:promitheia-dyo-2-oximaton-typou-mini-bus-gia-ti-metafora-amea&catid=100:proclamations&Itemid=228&lang=el
http://www.nskoufas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=932:promitheia-dyo-2-oximaton-typou-mini-bus-gia-ti-metafora-amea&catid=100:proclamations&Itemid=228&lang=el
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Η  Μ Α Χ Η    Τ Ο Υ  Π Ε Τ Α

Το βιβλίο «Των Ελλήνων ο αγώνας για την ελευθερία κατά το έτος 1822», βασίζεται στο ημερολόγιο του Α.φ.Λ., συμπολεμιστή του στρατηγού 
κόµη Νόρµαν και η καταγραφή και επεξεργασία οφείλεται στον Ludwig von Bollman.
Το μέρος της μαρτυρίας που θα παρουσιαστεί εδώ είναι μετάφραση από τα Γερμανικά του Φώτη Βράκα και αναφέρεται στη μάχη του Πέτα. Το 

πρωτότυπο βιβλίο εκδόθηκε στη Βέρνη το 1823.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα Ludwig von Bollman, τα αρχικά Α.Φ.Λ. αποδίδονται σε Γερμανό φιλέλληνα, χωρίς να δηλώνεται το ακριβές όνομά του.
Στο εισαγωγικό μέρος της μαρτυρίας ο Ludwig von Bollman απευθύνει χαιρετισμό στη νεολαία της Γερμανίας.

*  Σπυρίδων Πανάς. Συμμετείχε στην νίκη στο Κομπότι της Άρτας και στη μάχη του Πέτα 
4 Ιουλίου 1822, επικεφαλής 200 περίπου Κεφαλλονιτών. Στην τελευταία μάχη τραυμα-
τίστηκε καθώς και πολλοί μαχητές σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.

Μ Έ Σ Α  Α Π Ο  Τ Α  Μ Α Τ Ι Α

Χαιρετισµός του Ludwig von Bollmann
Σε σας του νέους, όπου στα γερµανικά πανεπιστήµια σπουδάζετε το πνεύµα της ελληνικής τέχνης και επιστήµης και σε σας παιδιά του Άρη αφι-
ερώνω αυτό το έργο της ιστορικής µούσας µου. Σας παρακαλώ να το δεχτείτε µε πνεύµα κρίσης.
Απλώστε τα χέρια σας για το ιερό έργο των Ελλήνων, εµπιστευθείτε το θεό και την δύναµή σας και γίνετε επίµονοι. Τότε η δόξα θα αγκαλιάσει και 
σας όπως αγκάλιασε και τους γενναίους σας πρόγονους που κάποτε ύψωσαν το σπαθί για το δίκαιο.
Και σεις ευγενείς γερµανόφωνοι λαοί, µην κουραστείτε ποτέ να αποδίδετε φόρο τιµής στην ανθρωπότητα. Ακολουθήστε τη φωνή που βγαίνει 
βαθιά µέσα από τα στήθη σας και λέει, ότι η Ελλάδα γιορτάζει την Παλιγγενεσία της. Πρέπει να απελευθερωθεί ο Έλληνας, να κερδηθεί για σας, 
διαφορετικά θα πέσει βαθύ σκότος.

Ήταν η 4η Ιουλίου όταν γύρω στις 
5 το πρωί είδαµε την εµπροσθο-
φυλακή του εχθρού να πλησιάζει 

αλλά ο τόπος έκρυβε την πραγµατική δύναµη 
που ακολουθούσε. Αµέσως πιάσαµε θέσεις 
πριν το χωριό. Το πρώτο τάγµα του συντά-
γµατος έπιασε την δεξιά πτέρυγα. Το δεύτε-
ρο έπιασε το κέντρο και οι Φιλέλληνες λίγο 
πιο κάτω στο βάθος την αριστερή πτέρυγα. 
Τα δύο τµήµατα έλαβαν θέση στην µέση της 
δεξιάς πτέρυγας και οι καπεταναίοι κάλυπταν 
και τις δύο πλευρές. To εφεδρικό τµήµα απο-
τελούνταν από 2 τάγµατα του συντάγµατος 
και είχε λάβει θέση πίσω από τους Φιλέλλη-
νες ενισχυόµενο από του καπεταναίους των 
κεφαλλονίτων υπό την ηγεσία του φρόνιµου 
καπετάν Σπύρο*.
Το χωριό βρίσκονταν πίσω µας 600 βήµατα. 
Πίσω από το χωριό βρίσκονταν και τα άτακτα 
σώµατα των Ελλήνων µε τους καπεταναίους 
Μάρκο, Γώγο κτλ οι οποίοι είχαν φτιάξει ταµ-
πούρια σε γραµµή µάχης που είχαν φτιάξει οι 
στρατιώτες του πρώτου συντάγµατος για να 
αµυνθούν. Έτσι εµείς ήµασταν οι πρώτοι που 
θα αντιµετώπιζαν έναν πολυάριθµο εχθρό. 
Στην αριστερά πλευρά όµως οι Φιλέλληνες 
δεν κράτησαν τα ταµπούρια και θέλοντας 
να γίνουν παράδειγµα για τους Έλληνες είπαν πως έχουν τα στήθη τους 
να αντιµετωπίσουν το µολύβι του εχθρού. Στις 5 άρχισε η επίθεση 6000 
Αλβανών. Χτύπησαν τις δύο πλευρές και το κέντρο ταυτόχρονα. Με ψυ-
χραιµία περίµεναν οι δυνάµεις µας τον αιµοβόρο εχθρό, ο οποίος είχε 
αµέσως εκατοντάδες απώλειες. Οι Φιλέλληνες όµως πλήρωσαν σκληρά 
την ξεροκεφαλιά τους. Κοντά τους στήθηκε ένα µικρό τσούρµο και τους 
πυροβολούσε συνεχώς. Τα δύο τµήµατα µας δεν µπόρεσαν να αµυνθούν 
τις γραµµές που είχε σπάσει ο εχθρός αλλά και δεν µπορούσε να του προ-
καλέσει ζηµιές µιας και ήταν πέρα από τις γραµµές πυρός. Τελικά αυτά 
τα δύο τµήµατα απέτυχαν της υπηρεσίας των. Το ένα τµήµα δεν µπορού-

σε να πάρει ενίσχυση και έφυγε γρήγορα. Το άλλο τµήµα εγκατέλειψε το 
οχύρωµα του και µέσα στην αναµπουµπούλα που επικρατούσε στη δεξιά 
πλευρά δεν µπορούσε να ξανασυγκεντρωθεί. Οι καπεταναίοι χτυπήθηκαν 
και αυτοί και βλέποντας όλα αυτά δεν είχαν όρεξη πλέον να αµυνθούν 
και τραβήχτηκαν µισή ώρα πίσω από το Πέτα σε ένα φυσικό οχυρό . Έτσι 
η δεξιά πλευρά έµεινε µόνη της στο έλεος των Αλβανών, οι οποίοι ρίχτη-
καν επάνω τους. Οι στρατιώτες µας αν και ψύχραιµα αντιστάθηκαν στον 
εχθρό, όµως αδύναµα, παράτησαν τα ταµπούρια τους και τραβήχτηκαν και 
οχυρώθηκαν µέσα στο χωριό. Έτσι έµεινε η δεξιά πλευρά των Φιλελλήνων 
ακάλυπτη. Αυτή η οπισθοχώρηση και ισχρή φυγή της συµµορίας της δεύτε-
ρης πλευράς δεν έγινε αισθητή από τους φιλέλληνες που που είχαν επιλέ-
ξει σαν θέση τις πλαγιές. Για πολλές ώρες αντιστάθηκαν αυτοί οι γενναίοι 
και πλήρωσαν το θάρρος τους µε τον θάνατο. Ο καθένας αµύνονταν και 
πολεµούσε µόνος του κυκλωµένοι από πολυάριθµους εχθρούς. Ήταν ένας 

Λεπτομέρεια από τον πίνακα του Παναγιώτη Ζωγράφου καθ’ υπόδειξη του Ι. Μακρυγιάννη

Η αναφορά στη μάχη του Πέτα
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αγώνας της µόρφω-
σης εναντίον της βαρ-
βαρότητας. Θάρρος και 
τιµή εναντίον δολο-
φονίας και πλιάτσικου. 
Θαρραλέες πράξεις µιας 
εποχής, άξιες να υµνη-
θούν από τις µούσες του 
Οµήρου. Ένας Γάλλος 
λοχαγός, ονοµαζόµενος 
Μινιάκ (Mignac), έπε-
σε νεκρός αφού πρώτα 
σκότωσε 12 Αλβανούς 
και µάχονταν τραυµατι-
σµένος στο ένα του χέρι.
Ο Ντάϊχµαν 
(Deichmann) ένας 
πρώην Πρώσος ανθυ-
πολοχαγός και τώρα 
σηµαιοφόρος στο τά-
γµα των Φιλελλήνων 
ακόµη και την τελευταία 
στιγµή κάρφωσε µε την 
ξιφολόγχη έναν εχθρό 
αφού προηγουµένως 
είχε θερίσει αρκε-

τούς µουσουλµάνους µε το σπαθί του. Ακόµη και ο Ντάϊστ (Deist) 
από την Βαϊµάρη (Weimar) αν και ήταν µόνο 16 χρονών έδειξε τέτοιο 
ανδρικό θάρρος σαν κανονιέρης και δικαιώθηκε που δεν µας πέθα-
νε τότε στο Αιτωλικό που ήταν ασθενής. Ιπποτικά πολέµησε και ο 
συνταγµατάρχης ∆ανιάς και µε τους λίγος φιλέλληνες που είχαν 
αποµείνει προσπαθούσε νακρατήσει το χωριό αλλά µια σφαίρα τον 
έριξε από το άλογο. Ο συµπολεµιστής του συνταγµατάρχης Ταρέλα 
έπεσε και αυτός στην κλίνη της δόξας. Όλες οι προσπάθειες του να 
αποκρούσει τον εχθρό παρέµειναν άκαρπες. Έτσι βρήκε δοξασµένο 
θάνατο. Αυτή τη µέρα ξεψύχησαν πολλοί ήρωες. Άξιοι µιας καλύτε-
ρης τύχης έπεσαν από τα σπαθιά µιας ληστρικής συµµορίας. Προς το 
τέλος της ηµέρας κάποιοι φιλέλληνες κλείστηκαν στην εκκλησία, αυ-
τοί ήταν Πολωνοί, και πρόβαλαν την µεγαλύτερη αντίσταση. Αλλά 
και αυτοί δεν µπόρεσαν να αποκρούσουν τον πολυάριθµο στρατό και 
έπεσαν. Ο κόµης Νόρµαν είχε περάσει µέσα από µεγάλους κινδύνους 
και προσπαθούσε ακόµη να ενθαρρύνει τους στρατιώτες. Μια αδέ-
σποτη σφαίρα τον πέτυχε στο στήθος αλλά και πάλι έµεινε εκεί, όπου 
τον καλούσε η τιµή. Γύρω στις 9 ο εχθρός είχε γίνει κύριος του πεδίου 
της µάχης αλλά το µέρος δεν ήταν ευνοϊκό για να αρχίσει καταδίωξη. 
Ο εχθρός κατέστρεψε το χωριό Πέτα.
Μισή ώρα πίσω από το Πέτα σε µια καλή θέση µε βουνά και βράχους 
είχαν οχυρωθεί οι Έλληνες καπεταναίοι και προς τα εκεί προσπαθού-
σαµε τώρα να τραβηχτούµε πίσω. Εκεί οι Αλβανοί δεν θα τολµούσαν 
να επιτεθούν και να σπάσουν τα κεφάλια τους.
Σε αυτή την τετράωρη µάχη χύθηκε πολύ αίµα. Οι Έλληνες είχαν 
60 νεκρούς και άλλους τόσους είχαν οι Φιλέλληνες. Ο αριθµός των 
τραυµατισµένων ήταν πολύ σηµαντικός αν και δεν έχω ακριβές στοι-
χεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες µερικών ανθρώπων που είδαν το πε-
δίο της µάχης κάποιες µέρες αργότερα, λένε πώς οι Τούρκοι είχαν 600 
νεκρούς, πράγµα που µπορεί να αληθεύει γιατί το πεδίο ήταν άβολο 
γι αυτούς και οι Έλληνες ήταν καλά ταµπουρωµένοι.
Στην οπισθοχώρηση µας τραβήξαµε ανατολικά προς τα βουνά στο 
χωριό Λαγκαδά, όπου έφταναν και µερικοί αγωνιστές µεµονωµένα. 
Κατά την φυγή µου είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον στρατηγό 

Νόρµαν,  ο οποίος έδειξε και πάλι την µεγαλοπρέπεια που τον χαρακτήρι-
ζε. ∆εν µπορούσε να βρεθεί πουθενά ο πιστός του υπηρέτης και αυτό τον 
γέµιζε µε φόβο µην τυχόν είχε την τύχη των άλλων. Ξέχασε τους πόνους 
που είχε από το λάβωµα της αδέσποτης σφαίρας και θρηνούσε για τον 
Χάνς Γιούργκεν (Hans Jürgen). Αλλά και αυτός δεν ξέχασε τον αγαπηµένο 
του κύριο και το βράδυ βρέθηκε µπροστά του. Αλλά και άλλο ένα άλλο 
παράπονο είχε η καρδιά του. “ Τι θα λένε για µένα τώρα στην Ευρώπη” ; 
Μείνε ήσυχος ευγενή πολεµιστή που είσαι ισάξιος λίγων. Οι κατανοητικοί 
θα σε καταλάβουν και σένα και την ατυχία που είχες και θα τους µείνεις 
αξέχαστος. Μην νοιάζεσαι για τον όχλο και τα παζάρια. Σε κείνο το µονα-
στήρι που βρισκόµασταν βρήκε τον πρίγκηπα και του είπε µε υπερηφάνεια: 
“Όλα χάθηκαν εκτός από την τιµή µας” . Να µην ξεχνάµε, ότι κείνη την 
µέρα 700 βρέθηκαν αντιµέτωποι µε 6000 Αλβανούς.
Λόγια της παρηγοριάς για δυνατές ψυχές, αλλά στον πρίγκηπα ήταν ακα-
τανόητα, µιας και φοβόταν ότι θα επιτεθούν και σε αυτό το χωριό. Στις 5 
Ιουλίου αναχωρήσαµε για τον Μαχαλά.
Το σύνταγµα µας βρίσκονταν υπό διάλυση αλλά και ασθένειες µας είχαν 
αποδυναµώσει. Έτσι προκειµένου να αναδιοργανωθεί το σύνταγµα απο-
φασίστηκε να επιστρέψουµε στην αρχική µας βάση. Έτσι την νύχτα µεταξύ
5 / 6 Ιουλίου ξεκινήσαµε για εκεί. Στην µέση βάλαµε τους ασθενείς και 
τραυµατίες. Κάποιοι καπεταναίοι, όπως ο Μάρκος και άλλοι κράτησαν 
το χωριό Λαγκαδά. ∆ιαλέξαµε το δρόµο από τα βουνά προκειµένου να 
αποφύγουµε το Κοµπότι, στο οποίο κατά τη διάρκεια της ηµέρας είχαν 
εισβάλει Τούρκοι από την Άρτα. Κάποια στιγµή φτάσαµε και πάλι στον 
δρόµο που έχω περιγράψει στην άφιξη µας παραπάνω. ....

Σημείωση: Ολόκληρο το βιβλίο 24 σελίδων, με επεξεργασία του Φώτη Βράκα, βρίσκεται σε 
μορφή pdf στην ιστοσελίδα: https://lmu-munich.academia.edu/FotisVrakas.
Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει πλούσιο ιστορικό υλικό για την ιστορία της Άρτας και της 
Αιτωλοακαρνανίας.

Μεχµέτ Ρεσίτ πασάς γνωστός και σαν κιουταχής 
ικανότατος στρατιωτικός και νικητής της µάχης του 
Πέτα. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους διε-
τέλεσε διοικητής Ηπείρου και είναι αυτός που εκτέλε-
σε στο Μοναστήρι τους Αλβανούς που πολέµησαν 
εναντίον των Ελλήνων και στο πλευρό του αλλά είχαν 
τάσεις αποστασίας.

Έ Ν Ο Σ  Α Ύ Τ Ο Π Τ Η  Μ Α Ρ Τ Ύ Ρ Α
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Λίγα λόγια για τη θυσία των Σουλιωτών
Την	 12η	 Δεκεμβρίου	 1803,	 το	 Σούλι	 παραδόθηκε	 στον	 Αλή	
Πασά	και	οι	Σουλιώτες	άρχισαν	να	το	εγκαταλείπουν	για	να	μην	
παραδοθούν	στους	Τούρκους.	
Με	 αρχηγούς	 τον	 Κίτσο	 και	 Νότη	 Μπότσαρη,	 1.148	 περίπου	
Σουλιώτες	έφτασαν	 τα	Χριστούγεννα	 του	1803	στο	μοναστήρι	
του	Σέλτσου,	που	αποτελούσε	φυσικό	οχυρό	λόγω	της	τοποθε-
σίας.	
Την	12η	Γενάρη	του	1804	άρχισε	η	στενή	πολιορκία	του	μονα-
στηριού	 από	 8.000	 στρατιώτες	 του	Αλή	 Πασά.	 Οι	 Σουλιώτες	
έμειναν	όλο	το	χειμώνα	αποκλεισμένοι	στο	Σέλτσο	με	λιγοστά	
τρόφιμα	και	πολεμοφόδια	που	τους	προμήθευαν	κρυφά,	οι	κά-
τοικοι	των	γύρω	περιοχών.	
Στις	20	Απριλίου,	έπειτα	από	τετράμηνη	πολιορκία,	οι	Τούρκοι	
αφού	 εξουδετέρωσαν	 την	 αντίσταση,	 μπήκαν	στο	Μοναστήρι.	
Οι	έγκλειστοι	σφαγιάστηκαν	ή	αιχμαλωτίστηκαν,	ενώ	250	γυναι-
κόπαιδα	για	να	μην	πέσουν	στα	χεριά	των	εχθρών	επανέλαβαν	τη	
θυσία	του	Ζαλόγγου.	
Ο	Νότης	Μπότσαρης	αιχμαλωτίστηκε	τραυματισμένος,	ενώ	ο	Κίτσος	
μαζί	με	 τον	13χρονο	Μάρκο	και	10	σουλιώτες	γλίτωσαν	κρυμμένοι	
μέσα	σε	μια	σπηλιά.

Η ιστορία του Μοναστηριού
Το	συγκρότημα	του	μοναστηριού	κτίστηκε	μάλλον	τον	10ο	αιώνα	και	
καταστράφηκε	από	μεγάλο	σεισμό	στις	αρχές	του	15ου,	για	να	ανεγερ-
θεί	ξανά	το	1697.	

Σήμερα	σώζεται	το	καθολικό	της	Μονής	που	είναι	λιθόκτιστο,	Αθωνι-
κού	τύπου	και	τριγύρω	βρίσκονται	ερείπια	από	τα	κελιά.	
Στο	εσωτερικό	του	ναού	υπάρχει	εξαιρετικό	ξύλινο	τέμπλο,	καθώς	και	
εξαιρετικές	αγιογραφίες	και	τοιχογραφίες.

Πως πάμε στο Μοναστήρι
Στο	δρόμο	για	Βουργαρέλι,	στη	διασταύρωση	μετά	το	Διάσελο	παίρ-
νουμε	το	δρόμο	για	Άνω	Καλεντίνη	και	προχωράμε	προς	το	χωριό	
Πηγές.	
Το	μοναστήρι	απέχει	συνολικά	80	περίπου	χιλιόμετρα	από	το	Πέτα	
και	θα	χρειαζόμαστε	1.30	έως	2	ώρες	για	να	φτάσουμε.	

Μονή Σέλτσου: Τόπος θυσίας Σουλιωτών
Το μοναστήρι του Σέλτσου βρίσκεται κοντά στο χωριό Πηγές της Άρτας, σε ένα εκπληκτικό τοπίο, πάνω από την κοι-

λάδα του Αχελώου. Είναι γνωστό από τη θυσία των Σουλιωτών το 1804 που θεωρείται ως το δεύτερο Ζάλογγο. 

Ο	σύλλογος	γονέων	και	κηδεμόνων	του	δημοτικού	σχολείου	ΠΕΤΑ	
διοργάνωσε	αποχαιρετιστήρια	γιορτή	στις	15	Ιουνίου.	
Παρουσιάστηκε	θεατρικό	έργο,	στο	οποίο	συμμετείχαν	παιδιά	από	
την	Ε’	τάξη	με	δάσκαλο	τον	συγχωριανό	μας	Στάθη	Κακαριάρη	και	
πλούσιο	πρόγραμμα	με	παιχνίδια	και	δρώμενα.	
Δόθηκαν	αναμνηστικά	δώρα	σε	όλους	τους	μαθητές	και	δώρα	απο-
φοίτησης	στα	παιδιά	της	ΣΤ’	δημοτικού.	
Στο	 τέλος	 προσφέρθηκαν	 κεράσματα	 σε	 όλους	 και	 διοργανώθηκε	
bazaar	με	χειροποίητες	κατασκευές.
Να	σημειώσουμε	ότι	 το	δραστήριο	Δ.Σ.	 του	συλλόγου	γονέων	 του	
Δημοτικού	Σχολείου	αποτελείται	από	τους:	Μοσχονά	Άννα	πρόεδρο,	
Τζουμανίκα	Λαμπρινή	αντιπρόεδρο,	Αλεξίου	Ρία	γραμματέα,	Σουλο-
γιάννη	Ευαγγελία	ταμία,	και	τα	μέλη	Τσιώρη	Αγγελική	και	Παπαδό-
πουλο	Ανδρέα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Το Δημοτικό σχολείο του Πέτα

Δρώμενο από την τελετή αποφοίτησης
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Εξόρυξη υδρογονανθράκων  
στην Ήπειρο

Διογκώνονται οι αντιδράσεις 

Πλ η μ -
μύρη-
σε	 η	

πόλη	των	Ιω-
αννίνων	 στο	
κάλεσμα	των	
«Πρωτοβου-
λιών	 Πολι-
τών»	και	των	
«Επιτροπών	
Αγώνα»	από	
τους	 νομούς	
Ιωαννίνων,	
Άρτας,	 Πρέ-
βεζας	και	Θε-
σπρωτίας.	
Ένα	πολύχρω-
μο	πλήθος	με	πολίτες	όλων	των	ηλι-
κιών	διαδήλωσαν	την	αντίθεσή	τους	
στη	σχεδιαζόμενη	εξόρυξη	υδρογο-
νανθράκων.	 Στόχος	 των	 φορέων	
που	 αντιδρούν	 είναι	 η	 αποτροπή	
των	εξορύξεων,	εκτιμώντας	πως	τα	
αποτελέσματα	 θα	 αλλοιώσουν	 την	
ταυτότητα	του	ηπειρώτικου	φυσικού	
τοπίου.
Σύμφωνα	με	τους	ισχυρισμούς	των	
συμμετεχόντων,	θα	πληγεί	ο	πρω-
τογενής	τομέας,	τα	τοπικά	προϊόντα	
θα	 απωλέσουν	 την	 ποιότητά	 τους	
και	ο	υδροφόρος	ορίζοντας	της	πε-
ριοχής	θα	υποβαθμιστεί.
Στο	 πλευρό	 των	 τοπικών	 φορέ-
ων	 βρέθηκαν	 και	 κορυφαίες	 περι-
βαλλοντικές	 οργανώσεις	 όπως	 η	
Greenpeace	 και	 η	 WWF	 Ελλάς.	
Μάλιστα	 πριν	 από	 ενάμιση	 μήνα	
κατατέθηκε	προσφυγή	στο	Συμβού-
λιο	 της	Επικρατείας	με	 κύριο	αίτη-
μα	να	ανασταλούν	οι	εργασίες	στις	
προστατευόμενες	περιοχές.

Και η Πανηπειρωτική 
Συνομοσπονδία στο πλευρό  

των διαμαρτυρόμενων
Με	 ψήφισμα	 της	 Γενικής	 Συνέλευ-
σης	η	Πανηπειρωτική	Συνομοσπον-
δία	Ελλάδας	 εξέφρασε	 την	αγωνία	
των	 μελών	 της	 αναφερόμενη	 σε	
«πρωτοφανή	 τεκταινόμενα	 στην	
περιοχή	 της	Ηπείρου,	 με	 τις	 έρευ-
νες	για	εξόρυξη	υδρογονανθράκων	
στην	Ήπειρο».
Καταγγέλλει	 τη	 στάση	 της	 Περιφέ-
ρειας	Ηπείρου,	αλλά	και	Δήμων	της	
περιοχής	που	προσφέρουν	«Δημό-
σιες	και	Δημοτικές	Δασικές	εκτάσεις	
εν	λευκώ	στην	ανάδοχη	εταιρεία,	να	
εκτελέσει	 στην	 Ηπειρωτική	 ύπαι-
θρο	με	αποψίλωση	κάθε	πράσινου	
εμπόδιου	 με	 εκατοντάδες	 δοκιμα-
στικές	γεωτρήσεις,	προκειμένου	να	
βρει	το	καλύτερο	και	αποδοτικότερο	
γι’	αυτήν	κοίτασμα».	
Η	 Πανηπειρωτική	 επισημαίνει	 τις	
επιπτώσεις	 που	 θα	 έχουν	 οι	 δρα-
στηριότητες	εξόρυξης	στα	ιστορικά,	
θρησκευτικά	μνημεία	αλλά	και	στην	
χλωρίδα-πανίδα	της	Ηπείρου.

Ογνωστός	ομότιμος	Καθηγητής	του	Τμήματος	Φυσικής	του	Πανεπιστημίου	Κρή-
της	Γιώργος	Γραμματικάκης	ανταποκρινόμενος	σε	σχετική	πρόσκληση	για	να	
μιλήσει,	βρέθηκε	το	Σάββατο	23	Ιουνίου	στο	Αρχαιολογικό	Μουσείο	Άρτας.

Το	θέμα	της	ομιλίας	του	ιδιαίτερα	ενδιαφέρον	και	προκλητικό:	«Η	αναζήτηση	της	εξω-
γήινης	ζωής:	Μύθοι	και	πραγματικότητα».
Ο	Γιώργος	Γραμματικάκης	είναι	γνωστός	στο	ευρύ	κοινό	με	τη	συγγραφική	του	 ιδι-
ότητα	και	ειδικότερα	με	βιβλία	του	που	επιχειρούν	να	εκλαϊκεύσουν	στο	ευρύ	κοινό	
σύνθετα	επιστημονικά	θέματα	αστροφυσικής.	
Γνωστά	βιβλία	του	είναι	τα:	«Η	κόμη	της	Βερενίκης»,	«Κοσμογραφήματα»,	«Η	αυτοβι-
ογραφία	του	φωτός»,	«Συνομιλίες	με	το	Φως»,	«Ενας	Αστρολάβος	του	Ουρανού	και	
της	Ζωής».

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ… ΕΞΩΓΗΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Ο Γιώργος Γραμματικάκης στην Άρτα

Ο «δράκος των υδρογονανθράκων» στη μεγάλη διαμαρτυρία 
στα Γιάννενα

Σε εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης 
του γεφυριού της Πλάκας

Σύμφωνα με δηλώσεις της Κοινής Επιτροπής Παρα-
κολούθησης των έργων αποκατάστασης του γεφυριού 
της Πλάκας, τα έργα βρίσκονται  σε πλήρη ανάπτυξη 
και εντός χρονοδιαγράμματος. 

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο 
είναι ο φορέας υλοποίησης της νέας Προγραμματικής 
Σύμβασης, προχώρησε στη διακήρυξη του διαγωνι-
σμού για το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση, Αναστή-
λωση και Ανάδειξης του Γεφυριού της Πλάκας» και σε 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου.

«Η  
Ενορία  
Αγίου  

Γεωργίου Πέτα  
διοργανώνει το 
2ο Φεστιβάλ 
παιγνιδιού  
13-19  
Ιουλίου».



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ10

ΑΘΛΗΤΊΚΑ ΝΕΑ
ΑΓΩΝΈΣ ΈΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΎ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΈ ΣΤΟ ΠΈΤΑ Η ΛΈΣΧΗ 4x4 ΑΡΤΑΣ

Η ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΟΎ ΜΈ ΤΗΝ ΈΘΝΙΚΗ 
ΣΤΟΎΣ ΜΈΣΟΓΈΙΑΚΟΎΣ ΑΓΩΝΈΣ

Μια	 εντυπωσιακή	 εκδήλωση	πραγματοποιήθηκε	στο	
Πέτα	την	Κυριακή	3	Ιουνίου.	Οι	συμμετοχές	των	ιδιαί-
τερων	αυτών	 μηχανοκίνητων	 ξεπέρασαν	 τις	 20	 από	
όλη	 την	 Ελλάδα.	 Οι	 ιδιαίτερες	 φυσικές	 πίστες	 που	
προσφέρει	η	περιοχή	στο	Πέτα	εκμεταλλεύτηκαν	από	
τους	αγωνιζόμενους	που	προσέφεραν	ένα	εξαιρετικό	
θέαμα.
Τα	αυτοκίνητα	 εκτός	δρόμου	 είναι	 μια	 ιδιαίτερη	δρα-
στηριότητα	που	προσελκύει	τους	λάτρεις	του	μηχανο-
κίνητου	αθλητισμού.	Τα	μοναδικά	φυσικά	εμπόδια	και	
το	φυσικό	υπόβαθρο	της	περιοχής	οδήγησαν	οχήματα	
και	πληρώματα	στα	 όριά	 τους.	Κάθετα	ανεβάσματα,	
νεροφαγώματα	και	περάσματα	που	έκοβαν	την	ανάσα	
στους	θεατές.	Πλήθος	κόσμου	παρακολούθησε	 τους	
αγώνες.	 Διαγωνιζόμενοι	 και	 συνοδοί	 από	 Λάρισα,	
Ιωάννινα,	Κοζάνη,	Αργολίδα	και	πολλές	άλλες	περιο-
χές	ενθουσιάστηκαν	με	τον	τόπο	και	τη	μοναδική	του	
ομορφιά.
Τέτοιες	εκδηλώσεις	και	αγώνες	πανελληνίου	ενδιαφέ-
ροντος	 προβάλουν	 τον	 τόπο	 και	 τον	 διαφημίζουν	 σ’	
όλη	την	Ελλάδα.	
Χρέος	της	Δημοτικής	αρχής	είναι	να	προσφέρει	κάθε	
δυνατή	 διευκόλυνση	στους	 διοργανωτές	ώστε	 η	 συ-
γκεκριμένη	διοργάνωση	να	φιλοξενείται	στο	Πέτα.

Στην	Ταραγώνα	της	Ισπανίας	θα	διεξαχθούν	οι	18οι	Μεσο-
γειακοί	Αγώνες	των	Εθνικών	Ομάδων	χαντμπολ	έως	την	1η	
Ιουλίου.	
Στην	Εθνική	γυναικών	κλήθηκε	και	η	Λαμπρίνα	Τσάκαλου,	
που	πραγματοποίησε	μία	εξαιρετική	σεζόν	στο	πρωτάθλη-
μα	της	Σλοβενίας.	
Σύμφωνα	με	τον	ομοσπονδιακό	προπονητή	Μενέλαο	Δανή-
λο,	η	εθνική	ομάδα	έχει	να	αντιμετωπίσει	μεγάλες	προκλή-
σεις	και	να	δοκιμάσει	τις	δυνάμεις	της	το	επόμενο	διάστημα:	
Αρχικά	στους	Μεσογειακούς	αγώνες	με	τα	μεγάλα	ονόματα	
του	αθλήματος	όπως	η	Ισπανία,	Πορτογαλία	και	Σλοβενία.	
Ακολουθούν	τα	προκριματικά	του	Παγκοσμίου	Πρωταθλή-
ματος	 2019	 τον	 Νοέμβριο	 και	 τα	 προ-προκριματικά	 του	
EURO	2020.

Σημείωση: Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την 
ιστοσελίδα http://www.artagoal.gr/ 

ΓΎΝΑΙΚΈΣ ΤΟΎ ΠΈΤΑ  
ΣΈ ΈΝΑΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟΙΒΟ

Γυναίκες	 από	 το	 Πέτα	 συμμετείχαν	 στο	 «2ο	 Artas	 Night	
Run»,	 που	 έγινε	 στην	Άρτα	 και	 προσέλκυσε	 πλήθος	 κό-
σμου.	
Τα	«Petas	girls»,	όπως	χαρακτηριστικά	λεγόταν	η	ομάδα,	
έτρεξε	τη	διαδρομή	και	ξεχώρισε	με	τις	επιδόσεις	της

Η ομάδα των Peta Girls που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου
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Κοινωνικά

ΔΩΡΕΕΣ  
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

 � ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΟΥΡΑΝΙΑ	ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	της	ΑΔΕΛΦΗΣ	 
της	ΣΕΡΒΕΤΑ	ΞΕΝΟΥΛΑΣ	 50€

 � ΡΟΒΙΝΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	του	ΠΑΤΕΡΑ	 

του	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΡΟΒΙΝΑ	 50€

(Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι την 30-6-2018) 
ειδήσεις μέχρι την 31-12-2017)

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 
• ΣΤΙΣ	2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	ο	ΚΑΟΥ-

ΝΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	του	ΧΡΗΣΤΟΥ	ΕΤΩΝ	92
• ΣΤΙΣ	6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	η	ΓΟΥΛΑ	

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	του	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΕΤΩΝ	85
• ΣΤΙΣ	18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	ο	ΡΟΒΙ-

ΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΤΩΝ	88
• ΣΤΙΣ	 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	 ο	

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ	 ΛΑΜΠΡΟΣ	 του	 ΓΕΩΡΓΙΟΥ	 
ΕΤΩΝ	84

• ΣΤΙΣ	1 ΜΑΪΟΥ 2018	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	η	ΠΟΛΥΞΕ-
ΝΗ	ΣΕΡΒΕΤΑ	του	ΙΩΑΝΝΗ	ΕΤΩΝ	93	

• ΣΤΙΣ	23 ΜΑΪΟΥ 2018	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	η	ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ	ΜΑΤΑΤΣΗ	του	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΤΩΝ	80

• ΣΤΙΣ	 31 ΜΑΪΟΥ 2018	 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	 ο	 ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΣ	 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ	 του	 ΓΕΩΡΓΙΟΥ	 
ΕΤΩΝ	80

• ΣΤΙΣ	22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	ο	ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ	ΚΟΛΙΟΣ	του	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΕΤΩΝ	85

• ΣΤΙΣ	24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	η	ΕΥΤΥ-
ΧΙΑ	ΑΛΕΞΗ	του	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΕΤΩΝ	91

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• ΣΤΙΣ	29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018	ο	ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ	ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ	και	η	ΤΑΓΚΑΡΕΛΗ	ΒΙΡΓΙΝΙΑ	ΒΑΠΤΙ-
ΣΑΝ	την	ΚΟΡΗ	τους	και	 το	ΟΝΟΜΑ	ΑΥΤΗΣ	
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

• ΣΤΙΣ	26 ΜΑΪΟΥ 2018	ο	ΚΩΤΣΗΣ	ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ	 και	 η	 ΠΑΠΠΑ	 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	 ΒΑΠΤΙΣΑΝ	
τον	ΓΙΟ	τους	και	το	ΟΝΟΜΑ	ΑΥΤΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ	-	ΖΗΣΙΜΟΣ

ΓΑΜΟΙ
• ΣΤΙΣ	26 ΜΑΪΟΥ 2018	ο	ΚΑΡΕΖΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	

με	την	ΚΟΛΙΟΥ	ΑΘΗΝΑ	του	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΤΕ-
ΛΕΣΑΝ	το	ΓΑΜΟ	τους

Φερεκύδου 2 
Αθήνα

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

Συνδρομές

Χορηγίες

• ΒΑΣΙΟΣ	ΛΑΜΠΡΟΣ	ΤΟΥ	ΠΕΛΟΠΙΔΑ	 25€
• ΒΑΣΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΟΥ	ΛΑΜΠΡΟΥ	 25€
• ΡΟΒΙΝΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	 20€
• ΙΩΑΝΝΟΥ	ΛΑΜΠΡΙΝΗ	 20€
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΡΗ	 20€

• FIVE	SHOES	για	το	ημερολόγιο	του	2018	 150€

• ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	(ASENCO)	 60€

Komis studio 
Κερατόκαμπος Βιάννου - Ηράκλειο Κρήτης 

Πάνω στο Λιβυκό πέλαγος ένα στολίδι της Κρήτης.  
Ο φίλος του συλλόγου μας Δευκαλίων Κόμης έδωσε 

ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου μας. 
Τηλ επικοινωνίας: Χρήστος Ξένος: +30 694 0915895 
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Στο σημείο αυτό του Πέτα (στην σημερινή είσοδο του Χωριού) έπεσε 
μαχόμενος ο Γάλλος Λοχαγός Μανιάκ στις 4 Ιουλίου 1822 (σύμφωνα με 
ιστορική έρευνα του Δασκάλου μας Γιάννη Κώτση)

Χορευτικό σχήμα του Μορφωτικού  
Συλλόγου στην πλατεία το 1979.

Αγώνες κλασσικού αθλητισμού στα Φιλελλήνια του 1980.

Ενός λεπτού σιγή στο Μνη-
μείο στις 4 Ιουλίου 1979.

Δοξολογία στο 
παλιό Μνημείο 
πριν από το 
1967.


